Optiscont
Design vybraných míst
kontaktu značky se zákazníkem

Prodejní panel Optiscont

Venkovní polep kamenné prodejny

DoÏivotní
záruka!
I v pfiípadû
po‰kození vlastní
vinou.

Brýle
včetně skel
již od
590 Kč

Otevírací doba
Po-Pá 09:00 - 18:00
So 09:00 - 12:00
IČ 000000000
www.optiscont.cz

Skládaný leták pro zákazníky (1)

DoÏivotní záruka
i na po‰kození
vlastní vinou!
ProtoÏe vûfiíme v kvalitu sv˘ch
v˘robkÛ stejnû tak, jako ve férovost
na‰ich zákazníkÛ, zákonnou záruãní
lhÛtou 24 mûsícÛ to pro nás
rozhodnû nekonãí.
Na br˘le vám poskytneme doÏivotní
záruku, která se t˘ká i pfiípadÛ
po‰kození vlastní vinou.
BliÏ‰í podmínky záruky naleznete na
www.bryle-domu.cz/dozivotni-zaruka.html.
Pfiejeme vám radostn˘ pohled na svût
br˘lemi z Optiscontu.

Volejte zdarma 800 299 992
info@optiscont.cz • www.optiscont.cz

Odbornû
jako v optice,
ale snadnûji
a levnûji.

Skládaný leták pro zákazníky (2)

Odbornû jako v optice,
ale snadnûji...
Ing. Pavel Tich˘
spoluzakladatel a fieditel
Optiscontu

NeÏ se zrodila my‰lenka Optiscontu,
dlouho jsme si kladli otázku: „Proã musí
b˘t pofiízení kvalitních dioptrick˘ch br˘lí
tak drahé a komplikované?“
Touha zmûnit zaÏité staré postupy,
vyrábût a prodávat kvalitní br˘le jinak
a levnûji, byla a je na‰í hlavní motivací.
Tak dlouho jsme hledali fie‰ení, aÏ jsme
ho nakonec na‰li.
Vytvofiili jsme na‰e jedineãné
samoobsluÏné panely Optiscont
a pfiinesli je pfiímo k oãním lékafiÛm.
Zjednodu‰ili jsme tak v˘znamnû
pofiízení dioptrick˘ch br˘lí. Tím, Ïe jsme
se zbavili v‰ech zbyteãn˘ch nákladÛ,
mÛÏeme na‰im zákazníkÛm nabízet
br˘le v˘raznû levnûji neÏ v bûÏné optice.
Díváme se zkrátka na svût novou optikou!

Dioptrické br˘le prodáváme pfiímo
u oãních lékafiÛ prostfiednictvím na‰ich
panelÛ Optiscont.

Pfiímo v ãekárnû ãi ordinaci si mÛÏete
vyzkou‰et 130 modelÛ obrub br˘lí.

Poté, co lékafi pfiedepí‰e br˘le a stanoví
tak pfiesné parametry pro v˘robu
dioptrick˘ch skel, mÛÏete za asistence
sestry objednat dioptrické br˘le pfiímo
na panelu Optiscont.
Na‰i zku‰ení optici vyrobí na základû
objednávky dipotrická skla a zasadí
je do obrouãek.

Do t˘dne vám br˘le s pouzdrem
zdarma za‰leme domÛ
po‰tou na dobírku.

...a levnûji
Kompletní
dioptrické br˘le
pofiídíte
v Optiscontu
jiÏ od 218 Kã
(cena po odeãtení
maximálního pfiíspûvku
zdravotní poji‰Èovny)

Ing. Pavel Tich˘
Tel.: +420 777 221 556
E-mail: pavel.tichy@optiscont.cz

Optiscont, s. r. o.
Charkovská 129/29
101 00 Praha 10

Mnoho dal‰ích informací
a reference oãních lékafiÛ, ktefií se
k nám jjiÏ p
pfiidali, naleznete na
w
www.mujoptiscont.cz

Dûlejte
lidem radost
kvalitním br˘lemi
kvalitními
za skvûlou
cenu.

Skládaný leták pro oční lékaře (1)

Ing. Pavel Tich˘
spoluzakladatel a fieditel Optiscontu

Dlouho jsme si kladli otázku: „Proã musí
b˘t pofiízení kvalitních dioptrick˘ch br˘lí tak
drahé a komplikované?“ Touha zmûnit zaÏité
staré postupy, vyrábût a prodávat kvalitní
br˘le jinak a levnûji, byla a je na‰í hlavní
motivací.
Tak dlouho jsme hledali fie‰ení, aÏ jsme ho
nakonec na‰li. Vytvofiili jsme na‰e unikátní
Optisconty, samoobsluÏné panely k prodeji
br˘lí, a pfiinesli je pfiímo k oãním lékafiÛm.
Pfiidejte se k nám.

„Vytvofiili
jsme unikátní
zpÛsob prodeje
dioptrick˘ch br˘lí, kter˘
‰etfií lidem ãas a peníze.”

• moÏnost vybrat a s odbornou asistencí
objednat kvalitní dioptrické br˘le pfiímo
u svého oãního lékafie
• dodání hotov˘ch dioptrick˘ch br˘lí domÛ
po‰tou na dobírku
• v˘znamnou úsporu ãasu a penûz
• doÏivotní záruku na br˘le i v pfiípadû
po‰kození vlastní
vinou

Co pfiiná‰íme
Va‰im pacientÛm?

• moÏnost poskytnout lidem skvûlou
sluÏbu navíc
• 15% provizi z kaÏd˘ch prodan˘ch br˘lí

Co pfiiná‰íme Vám,
oãnímu lékafii?

Na dotykové
obrazovce Optiscontu
lze s pfiedpisem ihned
objednat dioptrické
br˘le.

Svou provizi si mÛÏete spoãítat na

www.mujoptiscont.cz

Jak nároãné je to pro Vás?
Îádná investice, Ïádné riziko!
Jediné, co od Vás potfiebujeme, je elektrická zásuvka
a pfiipojení na internet.

*cena po odeãtení maximálního pfiíspûvku zdravotní poji‰Èovny

Do t˘dne ode‰leme
zákazníkovi hotové
br˘le s pouzdrem
zdarma domÛ po‰tou
na dobírku.

218 Kã.*

Na‰i zku‰ení
optici zhotoví
br˘le s pouÏitím
nejmodernûj‰ího
vybavení.

Kompletní dioptrické br˘le vãetnû pouzdra prodáváme jiÏ od

...a levnûji

Pfiímo v ãekárnû
ãi ordinaci si mohou
lidé v Optiscontu
vyzkou‰et více neÏ
130 modelÛ obrub br˘lí.

Jak to funguje?
Odbornû jako v optice, ale snadnûji...

Skládaný leták pro oční lékaře (2)

Poštovní krabička

Pouzdro na brýle

Basis
PDpt

Zkontroloval(a):

V˘‰ka
PD

Jako dárek od nás prosím pfiijmûte kód na 15% slevu, kter˘
mÛÏete vyuÏít pfii svém dal‰ím nákupu nebo jím udûlat radost nûkomu dal‰ímu. Slevov˘ kód lze uplatnit pfii nákupu v síti
OptiscontÛ i v na‰em internetovém obchodû.

AX

ZároveÀ od nás ke sv˘m br˘lím získáváte doÏivotní záruku,
a to i na po‰kození br˘lí vlastní vinou. Záruãní kód a podrobné
podmínky uplatnûní záruky naleznete v tomto dodacím listu.

âoãky:

Za cel˘ t˘m Optiscontu Vám pfieji mnoho zdaru a spokojenosti.

Obruba:

Jméno a adresa:

SPH

SPH

SPH

âíslo objednávky

VáÏen˘ zákazníku,
dûkujeme Vám, Ïe jste si u nás koupil své nové br˘le a vûfiíme, Ïe
vám budou dlouho a dobfie slouÏit a dûlat radost.

Pokud by Vám snad br˘le z jakéhokoliv dÛvodu nevyhovovaly,
zabalte je do pÛvodní krabiãky a za‰lete nám je zpût spoleãnû
s fakturou a tímto dodacím listem. Do 10 dnÛ Vám vrátíme peníze
za br˘le a po‰tovné tam i zpût.

CYL

Datum

ADD

Víceohniskové

CZ

Dodací list (1)

Kód
na slevu 15%
KÓD NA SLEVU

Pavel Tich˘
spoluzakladatel a fieditel Optiscont s.r.o.

DoÏivotní záruka
i na po‰kození
vlastní vinou
KÓD DOÎIVOTNÍ ZÁRUKY

Tento kód mÛÏete uplatnit pfii nákupu br˘lí na internetov˘ch stránách www.bryle.domu.cz nebo síti
OptiscontÛ. Je pfienosn˘, takÏe jej mÛÏete komukoliv
darovat.
Platnost
nost do:

Kvalitou na‰ich br˘lí jsme si jisti. Zákonná záruka 24
mûsícÛ je samozfiejmostí.
Co ale dûlat v pfiípadû, Ïe si na br˘le omylem sednete, neopatrností je zlomíte nebo si je vezmou do péãe
va‰e dûti? Br˘le vám zdarma opravíme a pokud to
bude závada neopravitelná, dostanete od nás nové
br˘le se stejn˘mi skly a dioptriemi pouze za manipulaãní poplatek 190 Kã + po‰tovné.

Dodací list (2)

Jaké jsou podmínky a pravidla doÏivotní záruky?
• Záruka se vztahuje na jakékoliv nahodilé mechanické nebo jiné po‰kození.
Nevztahuje se na bûÏné opotfiebení pouÏíváním a po‰krábání skel.
• Po‰kozené br˘le nám doruãíte spolu s kódem doÏivotní záruky, kter˘ je souãástí dodacího listu.
• Pokud br˘le nepÛjdou opravit, vymûníme vám je za shodn˘ model se stejn˘mi dioptriemi, jaké mûly br˘le pÛvodní.
Pokud jiÏ nebude tento model v na‰í nabídce, mÛÏete si vybrat jiné br˘le ve stejné hodnotû, v pfiípadû vy‰‰í ceny
doplatit rozdíl.
• K opraven˘m ãi náhradním br˘lím jiÏ doÏivotní záruku neposkytujeme. Pro kaÏdé zakoupené br˘le tudíÏ mÛÏete
záruku uplatnit pouze jednou.

Jak postupovat pfii uplatnûní záruky?
• Do formuláfie na stánce http://www.bryle-domu.cz/dozivotni-zaruka.html zadejte kód uveden˘ v tomto dodacím listu.
• Za‰lete nám po‰kozené br˘le na adresu Optiscont s.r.o., Charkovská 129/29, 101 00 Praha 10
• Neprodlenû po pfievzetí vás budeme informovat o tom, zda jsou br˘le opravitelné nebo vám zhotovíme nové.

Jak správnû pouÏívat br˘le?
•
•
•
•

K ãi‰tûní br˘lí pouÏívejte pouze prostfiedky k tomu urãené.
Pokud nemáte br˘le na oãích, ukládejte je do pouzdra.
Neodkládejte br˘le ãoãkami smûrem dolÛ.
Br˘le nevystavujte teplotám nad 60 °C
(napfi. auto na slunci, sauna apod.), mohlo by dojít
k po‰kození povrchu br˘lov˘ch ãoãek.
• Pfii nasazování a sundávání br˘lí pouÏívejte obou rukou.

Vizitka, přední strana

Optiscont s.r.o.
Charkovská 129/29
101 00 Praha 10
Tel.: 777 221 556
pavel.tichy@optiscont.cz
www.optiscont.cz

Ing. Pavel Tichy
jednatel

Vizitka, zadní strana

Hlavičkový papír

Optiscont s.r.o., Charkovská 129/29, 101 00 Praha 10, IČO: 24753700, DIČ: CZ24753700
Tel.: 777 221 556, info@optiscont.cz, www.optiscont.cz

Optiscont s.r.o.
Charkovská 129/29
101 00 Praha 10

Obálka DL

Optiscont s.r.o., Charkovská 129/29, 101 00 Praha 10, Tel.: 777 221 556, info@optiscont.cz, www.optiscont.cz

With Compliments

Komplimentka

