Optical Low Cost®
A Primeira Marca de Óculos de Baixo Custo
Sob o lema “Porquê pagar mais?”, os produtos à disposição na nossa loja podem ser até
cinquenta por cento mais baixos do que a média do mercado.
A Optical Low Cost® é a única marca a oferecer 3 anos de garantia nos seus óculos*:




3 Anos de garantia em caso de quebra das suas armações;
3 Anos de garantia em caso de quebra das suas lentes;
3 Meses de garantia em caso de inadaptação às suas lentes graduadas.

Produtos de qualidade e inovadores
As lentes OLC TM FreeForm - A sua escolha para uma visão perfeita

O único Laboratório de Lentes Oftálmicas em Portugal onde todas as nossas lentes
graduadas são fabricadas de uma forma Personalizada (FreeForm).
Cada lente é fabricada de acordo com as suas medidas exactas da receita de cada cliente,
usando as tecnologias mais avançadas, incluindo um software altamente sofisticado e
uma maquinaria especializada, que trabalham a lente até ao mais ínfimo pormenor.
As nossas lentes graduadas cumprem rigorosamente as normas internacionais de
produto, estando garantidas pelos sistemas de certificados de gestão de qualidade
segundo a norma ISO 14001, seguindo a política dirigida para o “Modelo de Gestão
pela Qualidade Total”.
Assim os produtos comercializados foram testados, confirmando que estão dentro das
exigências definidas nas normas e, portanto, oferecem total garantia de segurança e os
maiores níveis de qualidade.
A nossa marca tem à sua disposição armações modernas, lentes graduadas, óculos de
sol, lentes de contacto bem como os produtos necessários à sua manutenção.
Possuímos também lentes inovadoras no mercado, a Drivewear® é a única lente
polarizada fotossensível que escurece ao ar livre e também atrás de um pára-brisa de um
automóvel com os seguintes benefícios:






Reage a diferentes condições climáticas e de luz;
Aprimora as funções naturais dos olhos, proporcionando uma excelente visão;
Polarizador de alta eficiência que bloqueia o brilho ofuscante;
Disponível para graduação;
Bloqueia 100% dos raios UV e UV B.

*As nossas garantias são válidas para o uso normal dos seus óculos. Em caso de defeito de fabrico, os
seus óculos serão trocados por outros iguais ou de valor igual. Não será efectuado nenhum reembolso.
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Garantia de período de experiência
No que se refere às lentes graduadas progressivas, o cliente contará com um período de
três meses de experiência e, no caso de inadaptação, poderá ser-lhe atribuído dois pares
de óculos, um para ver ao longe e outro para ver ao perto.
Garantia do preço mais baixo
Se o cliente encontrar um bem semelhante, num raio de 20 Km da nossa loja, com um
preço mais baixo (mesmas armações e mesmas lentes), ser-lhe-á oferecido um par de
óculos de sol, bastando para isso apresentar o documento comprovativo (não inclui
compras na internet).
Variedade de armações
Para satisfazer os nossos clientes a nossa marca apresenta uma gama própria de
armações de alta qualidade com uma garantia* de 3 anos de diferentes tipos:






Titanium
Titanium Flex
Massa
Nylor
Grifes

Exames visuais gratuitos
Na nossa óptica tem à sua disposição uma sala com equipamentos modernos com um
máximo de garantia, para a realização de exames visuais de optometria, com consultas
na hora, sem necessidade de marcação, nem período de espera.
Estes exames são gratuitos, sem compromisso da compra de óculos e são realizados por
pessoal especializado com formação de optometria.
Fabricação em Portugal – “Compre o que é nosso!”
A produção e montagem das lentes está situada na nossa fábrica na Marinha Grande,
que fornece o material, só sendo realizadas pequenas reparações e ajustes na loja.
A Optical Low Cost® é inovadora no seu conceito, pretendendo dar a oportunidade às
pessoas de terem uma opção de escolha, com produtos com características semelhantes
aos das outras ópticas, mas a mais baixo custo, “Um preço que consideramos aceitável
para este tipo de bens”.
Neste momento está a decorrer uma campanha de oferta de um par de óculos de sol na
compra de óculos graduados (assinaladas na loja e limitado ao stock existente).
Já está disponível a nova colecção de óculos de sol 2011!
Para mais informações poderá visitar o nosso site na internet: www.optical-lowcost.eu
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