CONDICIONS DEL PROGRAMA
DE LA TARGETA PRIVILEGE DE GENERAL OPTICA, SA
1

Actualitzades el 24-4-2017

El Programa Privilege de General Optica és un programa de lliure adhesió que ofereix als
membres que en formin part (titulars i beneficiaris) la possibilitat d’accedir a plans
personalitzats, descomptes exclusius i garanties completes, i també a altres beneficis en les
companyies participants. Tots els avantatges estan subjectes a les condicions que estableixi
el programa en cada moment.
1. Els avantatges de la possessió de la targeta Privilege són els següents:

Plans i descomptes*
Plans ulleres graduades

30% dte. en unes noves ulleres
-

-

30 % de descompte en la compra d’unes noves ulleres graduades (30 % en la muntura i 30
% en vidres Indo, Hoya o Essilor. Si el client es decideix per un tipus de lent exclosa
d’aquesta promoció, se li aplica un 10 % de descompte en els vidres).
Possibilitat de combinar muntures i/o vidres ja rebaixats (amb un descompte superior al 30
%), cas en el qual no s’aplica cap descompte addicional.

Les ulleres del teu fill, gratis
-

-

La compra per part d’un adult d’unes ulleres graduades amb un 30 % de descompte
(import mínim net final de 150 €, després d’aplicar-hi tots els descomptes, fins i tot el 30 %;
descompte no aplicable a muntures i/o vidres ja rebaixats) dóna dret a unes ulleres
graduades gratuïtes per a un menor d’edat de la mateixa família (muntura per escollir
d’entre un assortiment identificat i vidres orgànics monofocals antireflectors i endurits, de
-6D a +4D i amb cilindre de fins a 2D).
Pla subjecte a la pertinença al programa Privilege (adult i menor han de formar part del
programa com a titulars o beneficiaris).
Només unes ulleres gratuïtes per a un menor per unes ulleres d’adult venudes.
Composició de les ulleres gratuïtes per al menor: les muntures es triaran d’entre un
assortiment identificat clarament a la botiga amb un PVP igual o inferior a 29 €, amb lents
Icelens 1,5 amb AR o Light Hard 1,5.
o Si el menor es decideix PARCIALMENT per una muntura i/o uns vidres diferents
dels que inclou aquest pla, s’aplicarà un 30 % de descompte en els productes triats
fora del pla (muntura i/o vidres), i continuarà sent gratuïts la muntura i/o els vidres
acollits a les condicions de pertinença al pla.
o Si el menor adapta TOTALMENT un encàrrec complet i es decideix per una muntura
i uns vidres que no formen part de l’assortiment del pla, s’aplicarà un 30 % de
descompte, però mantindrà l’opció d’emportar-se com a segones ulleres les
gratuïtes.

Les segones ulleres, a meitat de preu
-

Per la compra de 2 ulleres graduades (muntura + vidres) per a la mateixa persona,
s’aplicarà un 30 % de descompte en les ulleres de més valor i un 50 % de descompte en les
de menys valor (l’import mínim net de les ulleres de menys valor després d’aplicar-hi els
descomptes ha de ser de 20 €). Descomptes no aplicables a muntures i/o vidres ja
rebaixats.

Plans ulleres de sol

30% dte. en unes noves ulleres de sol
-

-

30 % de descompte en la compra d’unes noves ulleres de sol o ulleres de sol graduades
(SOL GRADUAT: 30 % en la muntura i 30 % en vidres Indo, Hoya o Essilor. Si el client es
decideix per un tipus de lent exclosa d’aquesta promoció, se li aplica un 10 % de
descompte en els vidres).
Possibilitat de combinar muntures i/o vidres ja rebaixats (amb un descompte superior al 30
%), cas en el qual no s’aplica cap descompte addicional.

Les segones ulleres de sol, a meitat de preu
-

Per la compra de 2 ulleres (graduades o de sol) per a la mateixa persona, s’aplicarà un 30 %
de descompte en les ulleres de més valor i un 50 % de descompte en les de menys valor
(l’import mínim net de les ulleres de menys valor després d’aplicar-hi els descomptes ha de
ser de 20 €). Descomptes aplicables a muntures i/o vidres ja rebaixats.

A més, hi ha la possibilitat de combinar diversos plans entre si. A la botiga es poden consultar
totes les combinacions possibles.

Descomptes

Lens de contacte
i solucions
-

10 % de descompte en totes les lents de contacte i solucions de manteniment.
A més, els clients Privilege es poden acollir a diversos “Packs Estalvi” dels quals s’informarà
a la botiga i/o al Pla Duo (amb un 10 % de descompte en la primera compra i un 50 % en la
segona, que serà la de menys valor, amb un valor net mínim de 20 € després d’aplicar-hi
tots els descomptes inclosos).

Audiòfons
-

Adaptacions binaurals: oferta 2x1 vàlida per a audiòfons inclosos en les tarifes Prèmium,
Avançada i Òptima de General Optica.
Adaptacions monoaurals: 10% de descompte sobre el PVP regular.

Piles gratuïtes
-

Vàlid per la compra de l’audiòfon a General Optica. Nombre de piles gratuïtes limitat al
consum anual de dos audiòfons en ús i estimat per a cada model d’audiòfon.

Serveis de salut visual i altres productes

El programa Privilege ofereix una àmplia gamma de plans personalitzats i descomptes, però si
el client no vol algun d’aquests plans o no s’hi pot acollir tindrà dret a un 10 % de descompte
sobre el PVP de qualsevol producte o servei (exceptuant els productes ja rebaixats i/o amb
preus especials).

*Totes aquestes condicions generals del programa Privilege són vàlides del 24-4-2017 al
6-1-2018 per als membres del programa Privilege amb la targeta en vigor.

Promocions especials**
Els clients amb la targeta Privilege en vigor es poden beneficiar durant tot l’any d’altres
promocions especials:

Xec regal del 5% .

Els titulars de la targeta Privilege rebran un xec regal per valor del 5 % de les compres anuals
que hagin fet els titulars i els beneficiaris durant l’any anterior, dins del període de validesa de
les respectives targetes.
-

El xec regal Privilege és un xec nominatiu a favor dels titulars amb la targeta Privilege
activa en el moment de l’emissió.

Descompte de benvinguda per a beneficiaris

Els titulars de la targeta Privilege poden compartir avantatges del programa i designar fins a 3
beneficiaris gratuïtament perquè també es beneficiïn dels mateixos privilegis.
Els nous membres disposaran en la primera compra que facin com a beneficiaris d’un
descompte de benvinguda de 30 €. Aplicable una sola vegada per client. Acumulable als
descomptes de la targeta i/o a altres promocions. Import mínim de la compra: 100 € (import
net després d’aplicar-hi els descomptes).

**Per rebre comunicacions i promocions exclusives cal que els membres del programa aportin
les seves dades de contacte i les mantinguin actualitzades.

Garanties ***
Assegurança de trencament: : 2 anys
Ulleres graduades (muntura + vidres)
 Assegurança de trencament d’ulleres graduades (muntura + vidres): 2 anys
Per la compra d’unes ulleres graduades (muntura + vidres), en cas de trencament i durant un
termini de 2 anys, li arreglarem el producte o el substituirem per unes ulleres noves amb la
mateixa graduació. Cobertura: 100 % de l’import.

Garantia d'Adaptació: 6 mesos
Vidres, lents de contacte i audiòfons


Garantia d’adaptació a vidres, lents de contacte i audiòfons(4): 6 mesos
Si no s’adapta als vidres, a les lents de contacte o a l’audiòfon durant un termini de 6
mesos, els hi canviarem o li’n tornarem els diners.

Assegurança especial per a nens
per canvi de graduació: 1 any.
 Assegurança especial per a nens per canvi de graduació(4): 1 any
Ens comprometem a canviar gratuïtament els vidres de les ulleres dels menors de 12 anys,
sempre que tinguin un canvi de graduació durant el primer any.
Cobertura: 100 % de l’import [Límit: 2 canvis de graduació durant el període. El menor ha de
tenir la targeta Privilege en vigor en el moment de comprar les ulleres]

Garantia d’imatge: 45 dies de prova
Muntura i ulleres de sol


Garantia d’imatge en muntures i ulleres de sol(4): 45 dies de prova
Durant 45 dies, si no se sent a gust amb la muntura o les ulleres de sol noves, les hi
canviarem o li’n tornarem els diners.

Garantia de satisfacció: 30 dies
Tots els productes


Garantia de satisfacció(4): 30 dies
Si no en queda satisfet, li tornem els diners

*** Per a l’exercici de les garanties (excepte l’assegurança de trencament d’ulleres
graduades) cal anar a la mateixa botiga on es va fer la compra. Totes les garanties són
efectives des de la compra dels productes amb la targeta Privilege i estan subjectes a les
condicions generals de garanties que ofereix General Optica.

Avantatges dels partners
Les companyies partners són empreses que col·laboren amb el programa Privilege mitjançant
un acord de col·laboració temporal amb GENERAL OPTICA. Aquestes companyies posen a
disposició dels partícips i durant un període de temps determinat, condicions beneficioses pel
fet de tenir la targeta Privilege.
Aquestes vinculacions són temporals i es poden modificar en qualsevol moment en funció del
que es pacti entre el programa i la companyia participant.
Qualsevol actualització o variació d’aquestes ofertes sempre es publicarà a la pàgina web
www.generaloptica.es, a l’espai on es detallen els avantatges de Privilege.
De totes maneres, cada partícip ha de consultar quines són les condicions particulars de les
ofertes de cadascuna de les empreses col·laboradores abans de beneficiar-se’n.
Pel que fa a les ofertes dels partners, GENERAL OPTICA no es responsabilitza dels canvis, les
modificacions, les supressions o la qualitat dels serveis i les contraprestacions que facin les
empreses col·laboradores, i cada titular de la targeta Privilege ha de tenir en compte les
condicions particulars que cada col·laborador ofereixi en concret en el moment de
beneficiar-se’n.
És imprescindible que les compres o les reserves en aquestes empreses col·laboradores es
facin dins de la validesa temporal de la targeta.

1. La targeta Privilege es ven en tots els centres de General Optica i té un PVP de 18 €
fins al 6-1-2018.
2. La possessió de la targeta Privilege permet accedir a una sèrie d’avantatges durant 3 anys
des del moment que es contracti.
3. Per accedir als descomptes i les garanties del programa Privilege, cal tenir la targeta en vigor
a l’hora de comprar els productes.
4. El titular de la targeta Privilege pot donar d’alta, de manera totalment gratuïta, fins a 3
beneficiaris de la seva elecció que es podran beneficiar dels mateixos avantatges durant el
temps de vigència de la targeta del titular. Com a excepció, en el cas de les famílies nombroses,
el nombre de beneficiaris pot ser superior a 3, sempre que es justifiqui a la botiga presentant el
llibre de família nombrosa.
5. El titular és l’única persona autoritzada per designar o canviar els beneficiaris, i la mecànica
per fer-ho és possible a través de les vies següents: a) De manera presencial, juntament amb el
beneficiari potencial, en qualsevol centre General Optica; b) A través d’uns “vals
beneficiaris” (3 vals) que es lliuren en paper al titular quan s’adhereix al programa; c) A través
de l’“Àrea privada”, secció “La meva targeta Privilege”, al web www.generaloptica.es.
6. Tots els membres poden disposar d’una targeta que se’ls lliurarà a la botiga. La validesa de la
targeta dels beneficiaris sempre és la mateixa que la targeta del titular.
7. Cada partícip en el programa Privilege accepta aquestes Condicions generals i, per adherirs’hi, ha d’emplenar completament i correctament la sol·licitud d’adhesió al programa amb les
dades que li demanaran a la botiga. S’informa a cada partícip de la targeta Privilege que
l’aportació de les dades a través de la sol·licitud d’adhesió és obligatòria i l’absència o
incorrecció de dades facultaran al programa a negar-li la participació.
8. Qualsevol persona més gran de 18 anys que accepti aquestes condicions es pot adherir al
programa Privilege. Els menors d’edat també ho podran fer, sempre que es tingui el
consentiment d’un dels pares o, si això no és possible, del seu tutor.
9. La targeta Privilege és personal i intransferible.
10. Cada partícip Privilege només pot tenir 1 sola targeta, com a titular o com a beneficiari.
11. És recomanable identificar-se com a titular o com a beneficiari de la targeta Privilege en el
moment de comprar per aprofitar-ne els avantatges.
12. Les garanties es faran efectives des del moment que es comprin els productes amb la
targeta Privilege.
13. La targeta Privilege és una targeta identificadora, no és de pagament ni de crèdit.
14. El posseïdor de la targeta Privilege pot accedir a tots els avantatges que ofereix en
qualsevol centre General Optica d’Espanya i en qualsevol centre Mais Optica de Portugal.
15. GENERAL OPTICA, SA es reserva el dret de modificar o cancel·lar les condicions del
programa Privilege. En cas que es cancel·lés el programa, es notificaria degudament als titulars,
tot i que això no causaria en cap cas un perjudici al client. En cas que General Optica considerés
convenient eliminar-lo, cada partícip Privilege conservaria els seus drets fins a la data de
caducitat de la targeta. El programa es cancel·laria sense avisar-ho prèviament i sense cap
responsabilitat, i no seria d’aplicació el que s’ha indicat anteriorment en aquest punt, si en
algun moment succeïssin circumstàncies de força major o imposicions legals que n’impedissin
la continuïtat o el desenvolupament.

16. Aquestes Condicions generals sempre estan disponibles i actualitzades a la pàgina web
www.generaloptica.es.
17. GENERAL OPTICA es reserva el dret de retirar la targeta Privilege del titular i dels
beneficiaris, com també exigir les responsabilitats pertinents al partícip que faci un ús indegut
o fraudulent del programa o incompleixi les normes i els procediments que contenen aquestes
Condicions generals.
18. El programa Privilege és un programa viu que manté comunicacions amb els partícips amb
la finalitat de comunicar ofertes especials, la incorporació de nous partners, informació
relacionada amb la targeta particular, avisos sobre la renovació de la targeta, com també altres
informacions que els poden interessar.
19. De conformitat amb el que es disposa a la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, qualsevol partícip del programa Privilege coneix,
accepta i autoritza la inclusió de les seves dades de caràcter personal a la base de dades de
General Optica, SA per al manteniment de la relació comercial. Així mateix, dóna el seu
consentiment exprés perquè les seves dades (nom complet, adreça, telèfon i correu electrònic)
es facin servir amb finalitats comercials i informatives dels productes i serveis de General
Optica; SA i la seva xarxa de franquícies, i també dels productes i serveis de terceres empreses
adherides al programa d’avantatges de la targeta Privilege. Qualsevol partícip pot exercitar els
seus drets legalment previstos i, en concret, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les seves dades, adreçant-se directament a qualsevol de les botigues de General
Optica o mitjançant una sol•licitud al departament de Màrqueting de GENERAL OPTICA, SA,
Cityparc Edifici Amsterdam, ctra. de l’Hospitalet, 147, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona).
El titular pot posar fi a la seva participació en el programa en qualsevol moment notificant-ho
per escrit en qualsevol centre General Optica, i aquesta finalització implica l’anul•lació dels
drets i avantatges de la targeta Privilege.
20. S’informa al partícip que el responsable del fitxer és GENERAL OPTICA, SA, amb domicili a
Cityparc Edifici Amsterdam, ctra. de l’Hospitalet, 147, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona).

