Корпоративна оферта
ОТ: „ВЕ България“ ЕООД / VISION EXPRESS
ДО: Синдикална федерация на служителите в МВР
Относно: Предложение за преференциални условия за членовете на
СФСМВР, приложими в магазинната мрежа на VISION EXPRESS.
Vision Express e част от най-голямата в Света и първа в Европа верига
магазини за оптика Grand Vision http://grandvision.com/, с над 6000 оптики
в Европа, Латинска Америка и Близкия Изток. В България имаме широко
национално покритие, което обхваща 7 големи града, с общо 10 магазина София, Варна, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Русе и Шумен.
Водени от желанието си да предоставяме продукти и услуги с високо
качество и професионализъм, Ви уверяваме, че членовете на СФСМВР ще
бъдат обслужени със специално внимание и професионализъм.
Представяме на Вашето внимание корпоративна оферта с преференциални
условия специално за членовете на СФСМВР.
• 25% отстъпка при покупка на диоптрични очила (стъкла + рамки);
• 25% отстъпка при покупка на слънчеви очила;
• 10% отстъпка при покупка на контактни лещи iWear;
Допълнителни бонуси:
• Безплатен очен преглед;
• Безплатно замерване на очила с електронен диоптромер;
• Безплатен UV-тест;
• Безплатно почистване на очила с ултразвук;
• Безплатен ремонт и поддръжка на очила;
• Възможност за допълнителна Гаранция+ при повреди върху продуктите,
различни от включващите се в стандартната законова гаранция;
• Информация за бъдещи промоционални активности и отстъпки;
• За получаване на корпоративните отстъпки и услуги е необходимо
служителят да представи синдикална карта на обслужващия го оптик.
• Отстъпките са приложими за всички изброени продукти, които не
участават в текущи промоции.
Валидност на офертата: 31.12.2020 г.

Адреси и контакти на обектите:
София, бул.Александър Стамболийски 30, 02/981 0151
София, Сердика Център София, ниво -1, 02/953 4205
София, Paradise Center, партер,бул.Черни връх 100, тел. 02/967 62 26
София, ул. Околовръстно шосе 214, Sofia Ring Mall, партер 02/8810170
Варна, Гранд Мол Варна, партер, 052/600 024
Русе,ул.Георги Раковски 13, 082/877 135
Плевен, ул.Д.Константинов 23, 064/801 814
Велико Търново, ул.Хр.Ботев 11, 062/621 989
Шумен, ул.Димитър Благоев 7, 054/800 262
Пловдив, ул.Златарска 12, 032/263 977

