AVANTATGES
ESPECIALS
Club Natació Premià

-20%
-10%
89 €

Ulleres de Sol,
Ulleres Graduades i
Ulleres d’Esport
En lents de
contacte
i audiòfons
Pack de Muntura +
Lents 1.6

FILTRE DE PROTECCIÓ DE LA
LLUM BLAVA DE LES PANTALLES

Aprofita aquestes ofertes al teu centre Cottet Premià
i a cottet.com amb els següent códi: CLUBNATACIOPREMIA

COTTET PREMIÀ

Per a més informació, a recepció

G V de Lluís Companys, 149,
Tlf. 937 52 24 79

SEGELL

SERVEIS
REVISIÓ VISUAL I AUDITIVA GRATUÏTA: Un estudi visual que ens permeten analitzar
les teves necessitats òptiques i l’estat de la salut visual.
BAIXA VISIÓ: A Cottet comptem amb tots els articles d’ajuda, així com amb els
millors especialistes en baixa visió.
TERÀPIA INFANTIL: La teràpia visual infantil és un pla personalitzat de reeducació
segons la problemàtica de cada cas.
ADAPTACIÓ LENTS DE CONTACTE: Ajuda durant l’adaptació de lents de contacte.
Realitzem proves per comprovar que es compleixin els requisits necessaris i
donem les instruccions necessàries per a la seva manipulació i manteniment.

GARANTIES
GARANTIA DE COMPRA: Tots els productes que adaptem tenen 1 any de garantia
davant de qualsevol defecte d’origen (fabricació) que es presenti durant aquest
període de temps. En el cas de tots els nostres productes de marca pròpia, oferim
un any més de garantia extra, amb un total de 3 anys.
GARANTIA D’ADAPTACIÓ: Durant un termini de 4 mesos, el client pot provar les
seves ulleres. Si aquestes presenten problemes de visió, mala adaptació o inconfortabilitat, s’arreglaran, repararan o canviaran sense cap càrrec.
GARANTIA DE CANVI DE GRADUACIÓ: Si durant els 4 mesos posteriors a la data
de la recepta es produís un canvi en la graduació, les lents es canviaran sense
càrrec per al client, sempre que la substitució sigui per altres del mateix valor.
GARANTIA ESTÈTICA: El client disposa de 4 mesos per canviar la muntura de les
seves ulleres per motius estètics.
ASSEGURANÇA GRATUÏTA DE TRENCAMENT: Cobreix el possible trencament
de la muntura i / o lents per qualsevol motiu, durant un termini determinat
de temps des del moment de l’entrega de les ulleres. El termini de temps que
cobreix l’assegurança, depèn del tipus de compra.

FINANÇAMENT
A Cottet, oferim totes les facilitats als nostres clients, perquè puguin beneficiar-se de la millor salut visual. Financem les teves ulleres graduades fins a 12
mesos sense interessos.

Cuidant els teus sentits des de 1902

