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Actie

Actie

1ste PAAR
U koopt een paar multifocale of unifocale HOYA glazen of 
zonneglazen met Hi-Vision LongLife coating.1

2de PAAR
U krijgt 50% korting op om het even welk paar uni- of 
multifocale brillenglazen uit het HOYA Brillenglazen 
Programma.

Ook van toepassing op Hoyatint UV 400 glazen!

1ste PAAR
U koopt een paar iD MySelf, MyStyle V+ of LifeStyle 3i 
multifocale brillenglazen met Hi-Vision LongLife coating.1

2de PAAR
U krijgt een tweede paar multifocale brillenglazen cadeau: 
een paar Hoyatint UV 400 Amplitude multifocale zonneglazen 
in brekingsindex 1.50 met Hi-Vision Inside coating2

OF
een paar Amplitude TrueForm multifocale brillenglazen 
in brekingsindex 1.50 Hard in transparante versie.3

uni- of multifocale (zonne)glazen

50% 
korting op 2de paar

2de paar

cadeau
multifocale (zonne)glazen

1  Hi-Vision LongLife (Hi-Vision LongLife, Hi-Vision LongLife BlueControl, Hi-Vision LongLife UV Control)
2  Als het eerste paar (de te betalen glazen) een brekingsindex van 1.60 of hoger heeft, kan u ook een tweede paar glazen kiezen in brekingsindex 1.60. In dit geval betaalt u 

een toeslag van: €20/paar met Hi-Vision Inside.
3  Als het eerste paar (de te betalen glazen) een brekingsindex van 1.60 of hoger heeft, kan u ook een tweede paar glazen kiezen in brekingsindex 1.60. In dit geval betaalt u 

een toeslag van: €20/paar met Hi-Vision Aqua.

Extra opties en combinaties zijn mogelijk mits betaling van een supplement. Hiervoor blijven de gebruikelijke toeslagen geldig overeenkomstig de voorwaarden vermeld in 
het Hoya Brillenglazen Programma.
Actie ter promotie van iD MySelf, MyStyle V+ en LifeStyle 3i. Mits betaling van een netto supplementprijs van 11 euro/glas is deze actie ook geldig bij aankoop van een eerste 
paar LifeStyle 3 glazen met Hi-Vision LongLife.

NIEUW IN 2021: Hi-Vision Sun Pro coating
HOYA’s nieuwste Hi-Vision Sun Pro coating is een premium coating 
specifiek voor zonneglazen, met een verbeterde visuele ervaring 
voor gekleurde en gepolarizeerde glazen, met als troeven:
•  Een esthetischere look door het wegnemen van ongewenste kleurreflecties
•  Visueel comfort door hoger contrast 
•  UV-bescherming aan de voor- en achterzijde van het glas, ook bij Organic 1.5
• Grote duurzaamheid

HI-VISION

Sun pro



Hoe deelnemen?

De actievoorwaarden
•  Actie geldig van 22/03/2021 t.e.m. 20/07/2021 (op basis van datum ingave 

bestelling).

•  Door Hoya geselecteerde zelfstandige optiekzaken gevestigd in België of 
Groot-Hertogdom Luxemburg kunnen een inschrijvingsaanvraag indienen 
(uiterlijk op 22 februari 2021).

•  Enkel zaken die zich schriftelijk en tijdig ingeschreven hebben, kunnen 
genieten van de actievoordelen.

•  De inschrijving, toegekend door Hoya, is persoonlijk en kan niet 
overgedragen worden aan derden.

•  Actie geldig op basis van beschikbaarheid en bij gelijktijdige bestelling 
van de twee paar glazen.

•  Het tweede paar dient van eenzelfde of lagere index te zijn als het eerste 
paar.

•  Actie 1 en 2: Zelfde sterktes voor het tweede paar multifocale glazen van 
dezelfde brildrager.

•  Actie 1: Afwijkende sterktes enkel mogelijk bij bestelling van unifocale 
glazen voor dezelfde brildrager.

•  De leverbereiken van beide paren kunnen verschillen. Bij het overschrijden 
van deze bereiken is de actie niet geldig.

•  De levertermijn van beide paren kan verschillen, afhankelijk van het 
glastype, de supplementen en het Hoya labo.

•  Na ontvangst en verificatie van de gegevens wordt er gefactureerd volgens 
de actievoorwaarden.

•  De korting is steeds van toepassing op het goedkoopste paar.
•  Niet cumuleerbaar met andere acties.
•  De waarde van het tweede actiepaar kan niet in geld worden uitgekeerd, 

noch gecrediteerd of omgewisseld worden in welke andere compensatie 
dan ook.

Hoe geniet u van dit inkoopvoordeel?
•  Deze actie is uitsluitend geldig voor bestellingen die rechtstreeks door de 

opticien ingegeven worden in HoyaiLog.
•  Om te genieten van dit voordeel dient u de gewenste campagnenaam te 

selecteren in het vak ‘Campagnes’: Actie-2depaar50% OF Actie-2depaarCadeau.
•  De 2 paar glazen dienen gelijktijdig en op naam van dezelfde brildrager besteld 

te worden.
•  Gebruik bij beide bestellingen identiek dezelfde vermelding in het vak 

‘Referentie/familienaam’.


