
                                    01.01.2021 – 31.12.2021 

 

 

Program „Satysfakcja lub wymiana 2021” 

Program daje możliwość wypróbowania skuteczności soczewek fotochromowych Transitions. Soczewki 

zakupione w czasie jego trwania, które nie spełnią wymagań użytkownika w zakresie: 100% blokady promieni 

UVA i UVB, ochrony oczu przed olśnieniem i zapobiegania zmęczeniu oczu, można wymienić na soczewki 

bezbarwne. 

  

Gwarancja „Satysfakcja lub wymiana 2021”, obowiązuje dla soczewek Transitions  z oferty JZO 

zamówionych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

 

Warunki programu „Satysfakcja lub wymiana 2021”: 

  

1. Gwarancja  „Satysfakcja lub wymiana 2021” 

obowiązuje dla soczewek Transitions (Transitions Signature GEN8 i Transitions XTRActive bez względu na 

kolor, konstrukcję i  współczynnik załamania światła) z oferty JZO zamówionych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 

r. w punktach sprzedaży uczestniczących w programie, wyłącznie na terenie Polski. 

2. Program „Satysfakcja lub wymiana 2021” dotyczy tylko fotochromowego elementu soczewek Transitions. 

3. Klientowi przysługuje 30 dni od daty odbioru zamówionych okularów na zwrot soczewek Transitions do tego 

samego zakładu optycznego, w którym je kupił oraz na uzyskanie w zamian soczewek bezbarwnych. 

4. Klient musi zwrócić soczewki Transitions do zakładu optycznego wraz z certyfikatem autentyczności 

Transitions oraz potwierdzeniem zakupu. 

5. Optyk odsyłając do JZO soczewki Transitions otrzyma parę soczewek bezbarwnych. 

6. Wydawane w zamian soczewki będą tej samej mocy, z tego samego materiału, wzoru, o tym samym indeksie i 

posiadać takie same powłoki, jak oryginalnie zamówiona para soczewek Transitions.  

7. Za zwrócone soczewki fotochromowe JZO sp. z o.o. wystawi fakturę korygującą, jednocześnie zostanie 

wystawiona faktura za bezbarwne soczewki. 

Akcja jest niezwykle  korzystna dla zakładów optycznych : 

 

 - Wysoka świadomość marki oznacza większą liczba klientów zainteresowanych zakupem soczewek 

fotochromowych marki Transitions. 

-  Zadowoleni klienci polecą innym dany zakład optyczny. 

-  Produkty o wysokiej wartości zwiększają  rentowność zakładu optycznego. 

 

Formularz  

 

Wypełniony formularz wymiany można wysyłać faksem na nr (75) 64 14 437  

lub (75) 75 39 437, albo listownie na adres: JZO sp. z o.o., ul. Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra, z dopiskiem 

„Satysfakcja lub wymiana 2021” 

http://www.jgora.jzo.com.pl/public/uploaded/aktualnosci/pokochaj_wymien/formularz_wymiany.pdf
http://www.jgora.jzo.com.pl/public/uploaded/aktualnosci/pokochaj_wymien/formularz_wymiany.pdf

