
 

 
 
A/A CCOO Catalunya 
 
VISTAOPTICA ofereix a les afiliades i afiliats a CCOO Catalunya i familiars de primer grau, unes 
condicions especials de compra als centres VISTAOPTICA de Catalunya. 
És necessari identificar-se per a poder gaudir d’aquestes condicions preferents. 
 
OFERTA 1:  
Ulleres graduades per 49€ (muntura + lents orgàniques amb tractament endurit).  
Podràs escollir una muntura marca Optiprix, entre més de 50 models, amb unes lents monofocals amb 
graduacions fins cil+-2 i esf+-4. 
També et beneficiaràs de 2 anys de garantia VISTAOPTICA i la graduació de la vista serà gratuïta. 
 
OFERTA 2: 
Ulleres progressives per 149€ (muntura + lents orgàniques amb tractament antirreflectant).   
Inclou muntura i lents progressives fabricades per Essilor. Graduacions fins a cil+-4 i esf+-6. Disposes de 
30 díes d’adaptació. Si no t’adaptes et retornem els diners. 
Muntura a escollir entre una àmplia varietat de models.  
 
OFERTA 3: 
50% de descompte en muntures de les marques Ray-Ban, Lacoste, Timberland i Vogue al comprar lents 
monofocals orgàniques antirreflectants o lents progressives a VISTAOPTICA. 
 
OFERTA 4: 
Ulleres de Sol: Entre un 30% i un 40% de descompte en funció de la marca. No acumulable amb altres 
ofertes. 
 
OFERTA 5: 
Ullera de sol CHANCE model aviador per 24€ 
T’oferim una ullera de sol amb el 100% de protecció UV, disseny aviador per només 24€. Model Chance 
0010 color C1. 
 
OFERTA 6: 
Pack semestral de lents de contacte per 39€ (12 unitats de lents mensuals VISTAOPTICA Comfort UV + 
2 pots de solució única VISTAOPTICA).  
Lents de contacte mensuals esfèriques amb protecció UV. Graduacions limitades al rang de fabricabilitat 
de les lents de contacte. 
La graduació de la vista i l’adaptació seran gratuïtes. 
 
OFERTA 7: 
Pack de 30 lents de contacte diàries esfèriques VISTAOPTICA 1 Day per 13€. 
Lents de contacte diàries esfèriques amb protecció UV. Graduacions limitades al rang de fabricabilitat de 
les lents de contacte. 
La graduació de la vista i l’adaptació seran gratuïtes. 
 
OFERTA 8: 
Audiòfons: 50% de descompte en tots els audiòfons + ampliació de garantia fins a 5 anys + Piles gratis 
per a 5 anys (màxim 64 blisters i només a partir de la gamma Linx(2)5)  
OFERTA PILES: 1 blister de 6 piles Rayovac per 1,90€. Financiació a mida. 
Serveis gratuïts: Audiometria de control, revisions, neteja i ajust dels audiòfons cada 3 mesos. 

 
 
 

La Qualitat que necessites i el Servei que busques 


