הטבות לותיקי אל-על ומשפחותיהם

אופטיקה נובה  -מומחים בפתרון בעיות ראיה מורכבות
אופטיקה נובה מציעה שרות ייחודי בתחום האופטיקה  -בדיקה מקצועית ,אישית ,קפדנית
עד לפרט האחרון  -ללא הפרעות ,בבניין משרדים מרכזי בתל-אביב ובתאום מראש.
סטנדרטים אלו ,המקובלים במוסדות רפואיים ונדירים בתחום מבטיחים את התוצאות הטובות
ביותר ,כולל פתרון בעיות ראיה מורכבות ומתן מענה אופטימלי לבעלי מספרים גבוהים.
שרות זה ניתן למעלה מ 25-שנה לקבוצות גדולות במשק דוגמת :ההסתדרות הרפואית,
ארגון נכי צה"ל ,משרד הבטחון ,אל-על ,הקריה למחקר גרעיני ,ECI ,סיסקו ,צ'ק פוינט ,קלאב ,50
בנק דיסקונט ,לשכת עורכי הדין ומוטורולה ישראל.
ותיקי אל-על זכאים לקבלת שרות במשרדי החברה בתל-אביב ומתן הטבות מיוחדות על מיטב
הטכנולוגיה העולמית בתחום העדשות החד מוקדיות ועדשות מולטיפוקל מתוצרת MULTIVISION
או  ,RODENSTOCKהמצטיינות בהנדסת אנוש מעולה וגימור בהתאמה אישית ,לראיה נוחה

וברורה ,לכל המרחקים ולכל המצבים ,תוך הבטחת הסתגלות.
אופטיקה נובה מעמידה לרשות ותיקי אל-על ומשפחותיהם ,קליניקה מקצועית המצויידת
במכשור ממוחשב ,המתקדם מסוגו בעולם להתאמת עדשות מולטיפוקל .במהלך הבדיקה
ניתן לצפות בטופוגרפיה ו Wavefront-של קרנית העין באמצעות מסך אישי צמוד !
התוצאה – התאמת מסגרת ועדשות ,במגוון פרמטרים וברמת דיוק של עד עשירית המ"מ !
כמו כן ,ניתן להנות מהתאמה אישית מיוחדת לעדשות שמש "ניו פולר" מקטבות המונעות בוהק
ומהתאמה מקצועית לספורטאים במסגרת " – "OpticSportמחלקה ייחודית באופטיקה נובה.

מגוון ההטבות לותיקי אל-על ומשפחותיהם כולל:
 בדיקה מקצועית אישית מקיפה בסטנדרט רפואי ,ללא כל התחייבות. בהזמנת זוג עדשות מולטיפוקל  MULTIVISIONאו - RODENSTOCKזוג עדשות מולטיפוקל נוסף במתנה.
ניתן להשתמש בזכאות גם לבן/בת הזוג ,כולל אפשרות לקבלת זוג עדשות מולטיפוקל שמש.
 בהזמנת זוג עדשות מולטיפוקל – זכאות לבחירת מסגרת מהמותגים והמעצבים המובילים בעולם,קולקציות חדשות ב 299-499-ש"ח בלבד )לעומת מחיר רגיל למסגרות אלו הנע בין  799-1,899ש"ח(.
 -הטבת  1+1ברכישת מסגרות מבוקשות ואיכותיות  -חבילה הכוללת  2מסגרות RODENSTOCK

קלות ואופנתיות 2 ,זוגות עדשות דקות במיוחד ובלתי שבירות ,עד  ,4-2 cylציפויים :אנטי רפלקס
ו UV-להגנה מקרינת השמש בעלות  1,690ש"ח בלבד.
משרדי אופטיקה נובה ממוקמים בבניין הסוכנות היהודית בתל-אביב ,רח' קפלן  ,17חדר .111
שעות הפתיחה באופטיקה נובה :ימים א'-ה'  , 09:00-18:00 -ימי ו' . 08:00-13:00 -
לתאום פגישה אישית באופטיקה נובה ניתן לפנות לטל.050-6402080 / 03-6913060 .
ניתן ליהנות מחניה מוסדרת ללא תשלום ,בתאום טלפוני מראש .ההטבות בתוקף עד . 31.12.14

