Generelle betingelser og vilkår
Nærværende generelle betingelser og vilkår er gældende ved køb af skærmbriller med
Louis Nielsens firmarekvisition.
1. Virksomheds- og personoplysninger
Når du som virksomhed benytter firmarekvisitionen, skal du indtaste nogle oplysninger.
De oplysninger, som du bliver bedt om at angive, er: virksomhedsnavn, adresse, CVR-nr.,
navn og telefonnummer på kontaktperson hos virksomheden samt navn og fødselsdato på
den ansatte rekvisitionen er udstedt til. Louis Nielsen A/S anvender udelukkende oplysningerne med det formål, at kunne bestille varen til den ansatte samt håndtere faktureringen
til virksomheden. Louis Nielsen A/S videregiver ikke personlige oplysninger til nogen
tredjepart uden ansattes samtykke, og der gives ikke nogen anden virksomhed adgang til
de registrerede oplysninger.
2. Accept af vilkår
Firmarekvisitionen er kun gyldig hvis virksomheden har accepteret Louis Nielsens
gældende betingelser og vilkår samt der er påført underskrift. Firmastempel er ikke et
krav.
3. Priser
Firmarekvisitionen og dens priser gælder kun ved køb af stel fra stelgruppe 795,- kr. og
opefter samt kun ved direkte fakturering mellem Louis Nielsen og virksomheden. Lavere
stelpriser er ikke omfattet af firmarekvisitionen. Hvis medarbejderen af smagsmæssige
årsager ønsker et stel, der er dyrere end 795,- kr., betaler medarbejderen selv, ved
bestillingen, differencen mellem 795,- kr. og prisen på det valgte stel.

Firmarekvisitionen giver ret til følgende produkter (og ikke andre):
TYPE 1:
Skærmbrille med enkeltstyrke glas inkl. antirefleks og hærdning........................... 795,00 kr.
TYPE 2:
Skærmbrille med udvidet nærzone glas inkl. antirefleks og hærdning ................ 1.395,00 kr.
TYPE 3:
Skærmbrille med rumprogressive glas inkl. antirefleks og hærdning ...................1.795,00 kr.
Synsprøve er inkluderet.
Alle priser er angivet i danske kroner inklusiv 25 % moms.

24 måneders reklamationsret på stel og glas
Som kunde har du 24 måneders reklamationsret på stel og glas, hvilket dækker alle
fabrikationsfejl. Det vil sige, hvis stellet eller glasset går i stykker og dette ikke skyldes
usædvanlig overlast, ombytter vi til nyt uden beregning. Reklamationsretten dækker dog
ikke ridser på brilleglas, du selv har forvoldt.
24 måneders reklamationsret på antirefleksbehandling
Vi yder 24 måneders reklamationsret på antirefleksbehandling. Skulle antirefleksbehandlingen på din brille blive defekt, sørger vi for, at du får isat nye glas uden beregning.
Reklamationsretten dækker dog ikke skader på antirefleksbehandlingen, du selv har
forvoldt.
Vores tillid til produktet er din styrke
Vi kender glassene. Vi kender stellene. Vi kender kvaliteten. Den er i top, og der bliver
den. Glas og stel bliver regelmæssigt kontrolleret af SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vi lover, at du bliver 100% tilfreds. Ellers får du pengene tilbage inden for 3 måneder
fra køb.
3 måneders tilfredshedsgaranti
Du skal være glad for dine nye briller. Punktum. Vi har uddannelsen, erfaringen og
ekspertisen. Har du et problem, kommer du ind, og får det ordnet. Vi sørger for, at du er
100% tilfreds. Garantien rækker langt ud over den almindelige 24 måneders reklamationsret.
3 måneders styrkegaranti
Du får en perfekt synsløsning. Fungerer brillen ikke, finder vi årsagen. Kræves justering af
styrkerne, ombytter vi kvit og frit inden for 3 måneder.
Landsdækkende service og vedligehold
Du er velkommen til at henvende dig i en af Louis Nielsens butikker, hvis du har brug for at
få tilpasset din brille, eller hvis vi på anden måde kan være behjælpelige, for eksempel i
forhold til de forskellige ekstra garantier, vi yder. Tilpasning af din brille samt udskiftning
af næsepuder er gratis i hele brillen, og du kan selvfølgelig benytte en hvilken som helst
Louis Nielsen butik i hele landet.
Synsprøver
Hos Louis Nielsen går vi ikke på kompromis med professionalismen og kvaliteten i
arbejdet, og vore synsprøver udføres altid af statsautoriserede optikere. Det er din garanti
for, at synsprøven udføres effektivt, præcist og professionelt.

Købet kan ikke kombineres med andre tilbud.

10. Forbehold
Louis Nielsen forbeholder sig retten til omgående og uden varsel, at ændre i nærværende
handelsbetingelser.

4. Løbetid
Firmarekvisitionen skal benyttes inden 30 dage fra udstedelsesdato.

Produktinformation:

Genbrug af medarbejderens eget stel er ikke muligt.

5. Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 20 dage netto. Ved for sen betaling pålægges et gebyr på 50 kr. ved
den første rykker. Ved anden og tredje rykker pålægges et gebyr på 100 kr.
6. Opmåling af arbejdsstationen
Opmåling af arbejdsstationen skal medbringes til synsprøven og kan nemt foretages af en
kollega, arbejdsmiljørepræsentant eller lignende og kræver ingen særlige optiske forudsætninger eller kvalifikationer. De vigtigste afstande der skal måles og noteres på
rekvisitionen, er afstanden fra øje til skærm, øje til manuskript samt øje til tastaturet.
Såfremt den ansatte også har brug for at se ud på afstand, noteres dette mål også på
rekvisitionen.
7. Bestilling af brillen
Synsprøve er påkrævet og udføres af Louis Nielsens statsautoriserede optikere. Synsprøven og optikerens faglige vurdering på baggrund af den ansattes behov og arbejdsrutiner
danner grundlag for bestemmelsen af glastypen. Hvis den ansatte har specielle behov for
glas, som ikke umiddelbart kan dækkes af tilbudte glastyper, kontaktes arbejdsgiver for
accept, inden brillen bestilles.
Der bestilles kun skærmbrille til den ansatte i henhold til bekendtgørelsen om arbejde ved
skærmterminaler, såfremt synsprøven viser behov for en skærmbrille, og hvor den private
brille ikke kan benyttes.
8. Levering og afhentning
Forventet leveringsdato oplyses ved bestilling og den ansatte bliver adviseret ud fra
adviseringsformen der er valgt ved bestillingen. Brillen skal afhentes i den butik, hvor
brillen er bestilt. Der tages forbehold for force majeure og uforudsete problemer i
forbindelse med fremstilling af brillerne.

Skærmbriller
Firmarekvisitionen til skærmbriller omfatter særlige brilleglas, som er specielt tilpasset og
velegnet til skærmarbejde. Glassene produceres af nogle af verdens førende producenter
og leveres både som enkeltstyrke og flerstyrke alt afhængig af den ansattes behov og
arbejdsrutiner.
Enkeltstyrke:
Glastypen er velegnet til medarbejdere, som regel omkring 40 år, der endnu ikke har
udviklet behov for progressive glas, men har behov for synskorrektion i forbindelse med
det daglige arbejde ved arbejdsstationen, der i styrke afviger fra den eventuelle private
brille. Der kan kun ses tydeligt på én afstand.
Udvidet nærzone:
Glastypen er designet specielt med fremragende synsfelter til skærm- og nærarbejde. Dets
opbygning er i princippet som et progressivt glas, dog med omvendt progression - også
kaldet degression. Det har en minimal afstandsdel, men til gengæld er mellem- og
nærdelene meget brede. Glasset er velegnet til ansatte med et udvidet behov for en
permanent skærmbrille, som tilbringer det meste af dagen bag et skrivebord, og som ikke
har større behov for at kunne se i afstande over ca. 2 meter med brillen.
Rumprogressiv:
Glastypen er særligt velegnet til skærm- og nærarbejde hvor der samtidigt også er behov
for et tilpasset udsyn på afstand. Glasdesignet er som et progressivt glas tilpasset med en
meget bred mellem- og nærdel. På grund af den særlige tilpasning er afstandsdelen større
end ’’Udvidet nærzoneglas’’, hvilket giver et væsentligt bedre udsyn på afstande op til 4
meter alt afhængig af glassets tilpasning. Det giver den ansatte langt mere bevægelsesfrihed både i at se på kortere og længere afstande samtidig med, at skærmbrillefunktionaliteten bibeholdes.
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9. Garanti og service
Hos Louis Nielsen står vi inde for de briller, vi leverer. Vi yder selvfølgelig reklamationsret
i henhold til købeloven:

