
SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS PROGRAMMA 

DĀVINĀM BRILLES 50€ VĒRTĪBĀ MEDICĪNAS IESTĀŽU DARBINIEKIEM! 

 

PROGRAMMAS NOTEIKUMI: 

o Programmu var izmantot visi medicīnas iestāžu darbinieki. 
o Programmas ietvaros klients var saņemt vienas brilles 50€ vērtībā. 
o Piedāvājumā ietilpst briļļu ietvars cenā līdz 25€, divas briļļu lēcas “Orma 15 UC” 25€ 

vērtībā, briļļu izgatavošana ir bez maksas. 
o Piemaksājot starpību, iespējams izvēlēties arī dārgāku briļļu ietvaru un/vai briļļu lēcas. 
o Brilles tiek izgatavotas tikai pēc oftalmologa vai optometrista izrakstītas briļļu receptes, kas 

nav vecāka par 3 mēnešiem. 
o Veicot redzes pārbaudi Optio optika veikalos, pārbaudes cena ir 18€. 
o Optio optika neuzņemas atbildību par citu uzņēmumu redzes speciālistu izrakstītajām 

briļļu receptēm. 
o Lai saņemtu brilles šīs programmas ietvaros, klientam ir jāuzrāda izziņa no darba vietas, 

kas ir medicīnas iestāde, kā arī personu apliecinošs dokuments. 
o Programmas piedāvājums nesummējas ar citām akcijām un atlaidēm. 
o Optio optika patur tiesības mainīt programmas noteikumus. 

Programma spēkā: 20.03. – 30.04.2017. visos Optio optikas veikalos. 

Plašāka informācija www.optio.lv un mūsu veikalos: 

 

RĪGĀ: REĢIONOS: 

Mārupes iela 8b, tālr.: 28309132 OGRE, t/c “Dauga” Rīgas iela 23, tālr.: 29579558 

Brīvības gatve 273, tālr.: 28346205 BAUSKA, t/c “Rimi” Pionieru iela 2, tālr.: 29461083 

Tipogrāfijas iela 2-1a, tālr.: 28320537 TALSI, t/c “Maxima” Rīgas iela 8, tālr.: 28398491 

Ķengaraga iela 8, tālr.: 27860314 MADONA, t/c “Maxima” Rūpniecības iela 49, tālr.: 20285885 

Marijas iela 14, tālr.: 28601353 JELGAVA, t/c “Vivo centrs” Katoļu iela 18, tālr.: 28683247 

Matīsa iela 13, tālr.: 28362190 LIEPĀJA, t/n “Kurzeme” Lielā iela 13, tālr.: 28642797 

Kr. Barona iela 31a, tālr.: 29473230 JĒKABPILS, t/c “Sēlija” Vienības iela 7, tālr.: 20259077 

Imantas 15. līnija 7, tālr.: 28398469 CĒSIS, t/c Globuss, Raiņa iela 26/28, tālr.: 25423825 

Lidoņu iela 27, tālr.: 28605294  
T/c “Origo” Stacijas laukums 2, tālr.: 28354718  
I/c “Galerija Azur” Mazā Rencēnu iela 1, tālr.: 28362313  
T/c “Damme” Kurzemes prospekts 1a, tālr.: 27856884  
T/c “Domina Shopping” Ieriķu iela 3, tālr.: 27858819  
T/c “Mols” Krasta iela 46, tālr.: 26194558  

 

 

 

http://www.optio.lv/

