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1. Hvem brillesikringen gjelder for
 Brillesikring gjelder kun kjøp av/på 
 komplett brille (1 stk. innfatning og 2 stk.  
 brilleglass) kjøpt i en Alliance Optikk   
 medlemsbutikk. Brillesikringen gjelder  
 kun for eier av brillen, og som frem- 
 kommer på kjøpskvitteringen fra  
 optikerbutikken.

2. Brillesikringsperiode
 Brillesikringen gjelder for ett år. Dersom  
 brillen erstattes med en ny brille, er   
 brillesikringen oppbrukt og opphører.

3. Hvor brillesikringen gjelder
 Brillesikringen gjelder i hele verden.

4. Hva brillesikringen omfatter
 Brillesikringen dekker tap av eller skade  
 på brillen som følge av en plutselig ytre  
 årsak knyttet til et bestemt skadetids- 
 punkt, herunder ran og tyveri.

5. Unntak
- Skader som er forårsaket av sikret  
 objekt (følgeskader)
- Skader som dekkes av forsikring,   
 garanti eller lov
- Skader av mindre art som ikke påvirker 
 objektets funksjonalitet
- Skader som følge av normal slitasje,    
 f.eks. riper på glass og innfatning
- Skader som følge av uforsiktig eller  
 feil bruk
- Skader som gjelder fabrikasjonsfeil e.l. 
- Kostnader for reparasjoner og vedlike- 
 hold som ikke er av erstatningsbar  
 skade 
- Kostnader for normal service og  
 vedlikehold 
- Skader som har oppstått på grunn  
 av at normal aktsomhet ikke er utvist
- Forsettlig forvoldt handling eller ut-  
 vist grov uaktsomhet fra sikredes side.   
 At sikrede ikke har gjort det som med   
 rimelighet kan forventes for å avverge   
 eller begrense skaden

6. Sikredes plikter ved skade
- Sikrede mister retten til ertsatning  
 dersom skaden ikke er meldt innen   
 avtalens utløpsdato. Skade meldes til   
 samme butikk som objektet er kjøpt i. 

 Tyveri skal meldes til politiet på stedet   
 der hendelsen inntraff.

7. Sikkerhetsforskrifter
Objektet skal håndteres med normal 
aktsomhet slik at skade forhindres så langt 
som mulig. Normal aktsomhet innebærer 
blant annet at siktede er forpliktet tilt å 
følge de retningslinjer som er angitt i 
bruksanvisning/brukermanual eller 
annen dokumentasjon mottatt fra 
optikerbutikken.
8. Identifikasjon 
Dersom bruker av produktet er  
en annen enn sikrede, identifiseres 
brukerens handlinger med siktedes 
handlinger.

9. Skadeoppgjør og erstatnings- 
bestemmelser 
Ved erstatningspliktig skade erstatter 
selskapet/butikken kostnader forbundet   
med reparasjon av produktet, eller  
alternativt med nytt produkt av samme   
merke og modell. Selskapet/butikken   
har rett til å avgjøre om skadet produkt   
skal repareres eller erstattes av nytt   
produkt.

Dersom likeverdig produkt ikke kan 
gjenskaffes, erstattes det med et  
tilsvarende produkt.

Maksimal erstatning er begrenset  
oppad til NOK 15.000 per skadetilfelle.

Egenandel ved skade eller reparasjon  
av produktet vil være 30% av  
erstatningsbeløpet.

10. Generelle bestemmelser
10.1 Brillesikringen skal ikke føre til  
vinning for sikrede, men bare erstatte  
det tap som som er lidt innenfor rammen 
av Brillesikringsavtalen.

10.2 Selskapet/butikken dekker ikke  
kostnader på grunn av forbedring av 
produktet i forbindelse med  en skade. 
Det samme gjelder foreløpig samt 
endelige reparasjonskostnader hvis de 
tilsammen overskrider den endelige 
reparasjonskostnad alene.

10.3 Den som gjør seg skyldig i svik mot 
selskapet/butikken mister enhver rett til 
erstatning, og vil kunne bli politianmeldt.

10.4 Brillesikringsgiver er Alliance  
Optikks medlemsbutikk. Se forøvrig 
allianceoptikk.no

10.5 Klager på oppgjøret kan rettes skrift-
lig til butikken man har kjøpt produktet i.

Produktgaranti
 

Som du vet, har du alltid produktgaranti  
på brillen i henhold til kjøpsloven.  

Denne gjelder ved funksjons- eller reklamasjonsfeil,  
men ikke ved skade eller tap av brillen.

Brillesikringen gjelder ved  
plutselig og uforutsett skade.

Brilliant Brillesikring har en egenandel kun  
på 30% av brillens nypris ved totalskade, tyveri  
eller tap. Ved reparasjon er også egenandelen  

kun 30% av reparasjonskostnaden.

Brilliant Brillesikring har ingen verdireduksjon  
som følge av objektets alder.

Trygghet for 
deg og brillene 
til kun kr 299,-

Brilliant
 brillesikring


