ABONNEMENTSBETINGELSER
LINSER

Abonnementsomfang
o

o
o
o

o
o

Innkallelse til øyehelseundersøkelse skjer i henhold til avtale
med din optiker. Kontroller utover standard betingelser
avtales individuelt med optiker.
Alle kontroller og synsprøver er inkludert i abonnementet.
Trygghetsgaranti for gratis overgang til andre linsetyper.
Abonnementspris endres i forhold til valgte linsetype.
Instruksjon av kontaktlinsens bruk og pleie gis ved oppstart
og ved endring av din kontaktlinse. Informasjonen gis
praktisk, skriftlig og muntlig etter behov.
Rabatt ved kjøp av briller med styrke samt solbriller.
Det gis ikke rabatt på varer som er omfattet av annen rabatt.

Mislighold
o

o

o

Betalingsbetingelser
Generelt
o
o
o
o
o

Ved inngåelse av avtalen betales abonnementet i butikk fra
dags dato første forfall.
Betalingskrav (Avtalegiro) utstedes av Brilleland etter avtale og i
henhold til abonnement.
Giro utstedes fra Brilleland, etter avtalt betalingsplan, i henhold
til abonnementstype.
Giro forfaller i henhold til betalingsfrist angitt på giro.
Brilleland forbeholder seg retten til å ta gebyr for utsendelse av
bankgiro.

o
o
o

Våre autoriserte optikere anbefaler alle linsebrukere å
kontrollere synet og øyehelsen minimum hver 12 mnd - og hver
6 mnd ved døgnbruk. Ved uteblivelse av anbefalte kontroller,
skjer fortsatt bruk av linsene på abonnentens egen risiko.
Ved manglende betaling ved forfall gjelder følgende:
o 15 dager etter forfall - Inkassovarsel utstedes
o 30 dager etter forfall - hele leveransen ansees som
forfalt, inkassovarsel for hele leveransen utstedes
o 45 dager etter forfall - krav oversendes vårt
inkassobyrå for videre inndrivelse og abonnementet
ansees opphørt.
Ved manglende betaling i henhold til betalingsavtale, ansees
avtalen som vesentlig misligholdt og hele leveransens verdi er å
anse som forfalt. Hele kravet vil bli sendt til inkasso, også
avdrag som har forfall frem i tid.
Hver av partene har rett til å oppheve abonnementsavtalen
såfremt motparten misligholder abonnementsbetingelsene.
Ingen av partene kan reise økonomiske krav mot den annen
part når oppsigelsen finner sted som beskrevet under punktet
"Oppsigelsesregler2.
Mislighold ved bruk av kontaktlinser kan være skadelig for
øynene. Mer informasjon om dette finnes i linseinstukjonsboka
som du får utlevert ved oppstart.

Varsling m.m

Avtalegiro

Varslingsregler og prisendringer

o

o

o

o

Ved abonnementsinngåelse anbefales det velges avtalegiro
som betalingsform.
Dersom det velges avtalegiro som betalingsform ved inngåelse
av abonnement, kan det i den løpende avtalen ikke endres til
girobetaling i ettertid.
Dersom det ikke velges avtalegiro som betalingsform ved
inngåelse av abonnement, har man mulighet til å endre til
avtalegiro i ettertid.

o

Med et varsel på 60 dager forbeholder Brilleland seg retten til å
endre abonnementspriser og betingelser.
Prisen kan ikke endres på allerede mottatte linser.

Løpende abonnement
o

Brilleland betrakter abonnementet som løpende med mindre det
ikke sies opp i henhold til reglene beskrevet ovenfor.

Oppsigelsesregler

Generelt

Fra abonnentens side:

o

o
o

Abonnementet kan sies opp senest 20 dager før neste
planlagte leveranse.
Oppsigelse må skje til Brilleland. Oppsigelsen må enten skje
skriftlig eller ved personlig henvendelse i butikk.

Fra Brillelands side:
o
o

Abonnementet er uoppsigelig i 12 måneder regnet fra første
inngåelse av abonnement.
Oppsigelse kan deretter finne sted med 1 måneds varsel.
Oppsigelsen må skje skriftlig til abonnentens oppgitte adresse,
eller senere meldte adresse.

o

Abonnementets gyldighet er betinget av at abonnenten bruker
Brillelands anbefalte kontaktlinser og pleiemidler samt følger
anvisning for samme.
Kjøp må registreres jf. Lov om Helsepersonell.

