
Az online Szemüvegkeret rendelés előnyei: 

Nincs kockázat! 100% pénz visszafizetési garancia! 
A megrendelést követő azonnali postázás 

Kétféle fizetési lehetőség (előre utalás, postai utánvét) 
A bolti vásárláshoz képest hosszabb kipróbálási idő (14 nap!) 

Nem kell egyedül dönteni! Mutassa meg családjának, barátainak, munkatársainak, mielőtt döntene! 
Csak akkor vegye meg a keretet, ha azzal Ön elégedett! 

 

AZ ALÁBBI ISMERTETŐT FELTÉTLENÜL OLVASSA EL!  

A MÁSODIK LAPON KITÖLTENDŐ MEZŐK VANNAK! 

 

A szemüvegkeret rendelés menete: 

1.  Válassza ki az Önnek tetsző kereteket (maximum 10 db) 

2.   Válasszon fizetési módot (előre utalás vagy utánvét) – részletek lent olvashatók! 

 Postázást követően Ön otthonában – családtagjainak, ismerőseinek, barátainak 

megmutatva – próbálhatja fel a kereteket.  

3.  Küldje vissza azokat a kereteket, amelyeket nem kíván megtartani (akár az 

valamennyit) – AJÁNLOTT KÜLDEMÉNYKÉNT. Címzéshez használja a csomagban lévő 

címkéket és feladóvevényt! A visszaküldés költsége Önt terheli. (Ez ajánlott küldemény 

esetén kb. 1000,- Ft) 

 

4.   A keretek visszaérkezését követő 48 órán belül visszaküldjük a kifizetett összeg 

különbözetét, vagy akár a teljes összeget (amennyiben valamennyi keretet visszaküldi) 

 

Fizetési módok: 

Mivel Önnek teljes értékű kereteket küldünk, ezért biztosítékként a kiválasztott keretek vételárát 

előre utalással vagy a csomag átvételekor utánvéttel tudja kifizetni. Javasoljuk az előre utalás 

választását! Ha ezt választja, mielőtt átutalná a visszaigazoláson szereplő összeget, VÁRJA meg az 

általunk külön e-mailben küldött visszaigazolást, hogy valamennyi kiválasztott típust tudjuk-e küldeni. 

(A honlapon szereplő keretek raktáron vannak, azonban néha előfordulhat, hogy egy – egy típus 

átmenetileg nem kapható) 

 

 



Különbözet visszautalása: 

A keretek visszaküldését követően, 48 órán belül a különbözetet visszautaljuk bankszámlájára! 

Példa: Ön 5 db keretet választ 15000,- Ft értékben, majd 4 db keretet visszaküld. Az Ön által 

választott keret ára 3000,- Ft, így visszautalunk 12000,- Ft-ot. Figyelem! A keretek ajánlott 

küldeményként történő visszaküldésének költsége (kb. 1000,- Ft) Önt terheli! 

Visszaküldési cím: 

AQUALENS OPTIKA KFT, 1590. Budapest, PF. 255. (kizárólag itt fogadjuk a visszárut) 

A visszaküldéshez használja azt a dobozt, amiben a kereteket kapta, vagy használjon másikat, de 

mindenképpen ügyeljen arra, hogy a keretek ne sérüljenek a visszaküldés során!  

A gondatlan csomagolás miatt sérült keretek árát Önnek kell megtéríteni! 

 

RENDELJEN SZEMÜVEG LENCSÉT A KIVÁLASZTOTT KERETBE! 

Minden csomag tartalmazza azt a nyomtatványt, amelyen szemüveglencsét is rendelhet a 

kiválasztott keretbe! Ezen a nyomtatványon részletesen megtalálja a lencse rendelés menetét. 

Természetesen ebben az esetben a kiválasztott keretet is vissza kell küldenie! A pénz visszautalása 

ebben az esetben is 48 órán belül megtörténik, azonban a visszautalt összegből a lencsék ára is 

levonásra kerül. 

 

További információ: lencseshop@freemail.hu 

A csomag tartalma: 

- szemüvegkeret (mellékelt szállítólevél alapján) 

- szemüveglencse rendelő nyomtatvány 

- szemüveglencse árlista 

- visszaküldéshez címkék, feladóvevény 

Itt válassza le! 

 

Visszaküldött keretek darabszáma:………………………. 

 

A különbözet visszautalásához kérjük, adja meg bankszámla számát, és a számlaszám tulajdonosát: 

 

Számlaszám tulajdonosa:………………………………………… 

 

Számla szám: 

 

Megjegyzés: 

        -         -         

mailto:lencseshop@freemail.hu

