
Behov for skærmbrille:

Ja Nej

Behov for nye glas:

Ja Nej

Enkelt styrke Udvidet  Flerstyrke  

Højt LavtSegmentplacering:

H: sph: cyl: axe: add:

V: sph: cyl: axe: add:

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Rekvisition på synsprøve / skærmbriller
Inden du besøger vores butik, skal du bestille tid til en synsprøve på www.synoptik.dk/bestil-tid

Firmanavn:

Ansattes fulde navn:

Skærmarbejde udgør: timer/dag

Faktureringsadresse:

Tjenesteadresse:

Mail:

Brug for at se skærm, koncept, tastatur:

Brug for at se ud i lokalet:

Har 2 eller fl ere skærme:

*Ønsker Blue Control: (Egenbetaling)

*Ønsker udvidet sundhedstjek: (Egenbetaling)

Ydelser, der ikke er omfattet af aftalen:

*Blue Control er en glascoatning, der reducerer blåt lys fra digitale enheder ( kr. 150,- ex. moms pr. glas )
*Sundhedstjek er en serie af undersøgelser, der kan spore eventuelle tegn på øjen - eller livsstilssygdomme, som f.eks. grå stær, forkalkning, diabetes og forhøjet blodtryk. 80,- ex. moms 

Bemærkninger til butikken:

Tlf. nr.:             Fødselsdato og år:

Har brug for nyt stel:

Udfyldes af virksomheden

Kundenr.:

Øje/bord (korteste læseafstand): cm

A: Øje/tastatur: cm

B: Øje/koncept: cm

C: Øje/skærm: cm

D: Gulv/øjenhøjde: cm

E: Gulv/nederste tekstlinie: cm

F: Gulv/øverste tekstlinie: cm

Butiksstempel

Rekvisitionen er gældende 1 mdr. fra underskriftsdato

Udfyldes af forretningen

Brillen/glassene er leveret af (Stempel, dato og underskrift)

BtB kode:

CVR-nr.: 

 Indkøbsrekvirents underskrift

Indkøbsrekvirents fulde navn 

 Dato 

Skærmbrillekorrektion:

Evt. Firmastempel

Synoptik Business Tel.: (+45) 36 73 76 55
Synoptik hovednummer Tel.: (+45) 36 73 77 55

Synoptik A/S
Lyskær 1, 2730 Herlev

Bank: SEB 52950010017785
CVR-nr.: 62 75 62 17

www.synoptik.dk 
Mail: business@synoptik.dk
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