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Generelle betingelser og vilkår for 

Firmaaftale med Synoptik 

pr. 1/6-2022 

Accept af vilkår Disse generelle betingelser og vilkår anses som for vedtaget, når virksomheden 

benytter sig af firmaaftalen. Oprettelse af aftalen sker uden beregning for 

virksomheden.   

Løbetid Firmaaftalen er gældende, indtil en af parterne opsiger aftalen med 30 dages skriftligt 

varsel. 

Gratis synsprøve Firmaaftalen indeholder adgang til gratis erhvervssynsprøve for virksomhedens 

ansatte.  

Synsprøven danner grundlag for Synoptiks optikerers faglige vurdering og rådgivning 

af virksomhedens ansattes behov for firmabriller. Synoptiks anbefaling og rådgivning 

sker efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse på området. Yderligere 

information findes på vores hjemmeside Synoptik.dk/erhverv/lovgivningen 

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at den ansatte medbringer en godkendt 

rekvisitionsblanket til synsprøven. Link til rekvisitionsblanketten sendes til pr. e-mail til 

den person som har rekvireret aftalen. 

Priser Priserne for de af firmaaftalen omfattede produkter, inkl. mulige tilkøb, er sendt separat 

pr. e-mail til den person, som har rekvireret aftalen.         

Produkter Firmaaftalen omfatter firmabriller, dvs. skærm-, arbejds- og sikkerhedsbriller med 

udvalg af glas tilpasset specielt til den ansattes synskorrigerende behov samt 

arbejdsforhold. Hvis den ansatte undtagelsesvist har specielle behov, der ikke kan 

dækkes af det produktudvalg, aftalen omfatter, jf. den fremsendte prisliste, kontaktes 

virksomheden, forud for igangsættelse af brillen.     

Firmaaftalen omfatter et udvalg af tidssvarende stel. Såfremt den ansatte ønsker stel 

udenfor det sortiment, som aftalen omfatter, betaler medarbejderen selv kontant i 

Synoptiks butikker differencen mellem virksomhedens pris for det relevante alternative 

stel, og det af den ansatte valgte stel.      

Yderligere information om de forskellige firmabriller, der omfattes af firmaaftalen, findes 

på Synoptiks hjemmeside Synoptik.dk/erhverv      

Medarbejderfordele og services  Som firmakunde hos Synoptik har virksomhedens ansatte ved brug af firmaaftalen - 

udover adgang til Synoptiks generelle kundefordele og services - mulighed for at opnå 

rabat på privatkøb af briller. Såfremt Synoptik gennemfører en ændring i 

medarbejderfordelene, mens firmaaftalen løber, vil den person, som har rekvireret 

aftalen, modtage besked herom.    

Materiale til firmaaftalen  Link til yderligere informationer om firmaaftalen, herunder af praktisk art samt overblik 

over de til enhver tid gældende fordele og services, herunder mulighed for at opnå 

rabat på privatkøb af briller sendes pr. e-mail til den person som har rekvireret aftalen. 

 Det er virksomhedens ansvar at sikre, at dokumenterne ’Sådan bestiller I firmabriller’, 

’Opmålingsvejledning’ samt Rekvisitionsblanket er tilgængelige for virksomhedens 

ansatte. Dokumenterne kan hentes via link i den e-mail, der sendes til den person, som 

har rekvireret aftalen.  

Betalingsbetingelser Netto 30 dage. 

Pris- og aftaleændringer Synoptik kan med 30 dages varsel ændre de for firmaaftalen gældende vilkår og priser. En 

ændring kan dog ske uden varsel, hvis ændringen er til fordel for virksomheden.  
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