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Denna Nöjdhetsgaranti gäller endast för ACUVUE® kontaktlinser som har köpts i Sverige.

Endast ett återbetalningsanspråk per person. Gäller endast för personer som är över 18 år och bosatta i Sverige. 

Återbetalningsanspråk från grupper eller organisationer är inte tillåtna. Endast återbetalningsanspråk som görs 

på ett officiellt ansökningsformulär kommer att accepteras. Instruktionerna i anspråksformuläret utgör en del av 

dessa villkor.

Innan du skickar in ett återbetalningsanspråk behöver du först besöka din optiker för att diskutera dina problem 

med kontaktlinserna, då det kan vara relaterat till ögonhälsa eller syn. Om du efter detta fortfarande vill skicka in 

ett återbetalningsanspråk, så behöver din optiker validera ditt anspråk med sin stämpel, signatur och datum i 

rutan nedan.

Alla återbetalningar är 100% av kostnaden för kontaktlinserna och fraktavgifter till AREL-DATA. Arvode för 

synundersökning, fraktavgifter vid linsköp eller andra tjänster är inte inkluderade i detta erbjudande och kommer 

inte återbetalas.

Alla återbetalningar görs genom insättning på konto. Beräkna minst 30 dagars expeditionstid för återbetalning. 

Johnson & Johnson AB ansvarar inte för återbetalningsanspråk som kommit bort, försenats, eller skadats i 

posten. Återbetalningsanspråk med otillräckliga uppgifter eller som är ofullständiga, skadade, kopierade, oläsliga 

eller inte innehåller efterfrågat bevis och inköpt produkt, kommer att avslås och kommer ej att returneras. Bevis 

på expedition är inte bevis på leverans. 

Alla återbetalningsanspråk måste åtföljas av originalkvitto på köpet av ACUVUE® kontaktlinser, som visar 

inköpspris och inköpsdatum. Kopiering, ändring, försäljning, handel eller inköp av anspråksformuläret eller 

inköpsbevis är förbjudet.

Alla återbetalningsanspråk måste göras inom 6 månader från inköpsdatum, enligt villkor 10 nedan.

Alla återbetalningsanspråk för ACUVUE® endagskontaktlinser måste åtföljas av minst 75 % av antalet inköpta 

kontaktlinser i oskadd originalförpackning. Alla återbetalningsanspråk för ACUVUE® flerdagarskontaktlinser 

måste åtföljas av minst 65% av antalet inköpta kontaktlinser i oskadd originalförpackning. 

Återbetalningsanspråk kan göras för högst ett års förbrukning av kontaktlinser. Årsförbrukningsberäkningen 

baseras på av Johnson & Johnson rekommenderat bytesschema. 

Återbetalningsanspråk kan endast behandlas efter det att du har informerat din optiker om att du inte är nöjd 

med linserna.

Personuppgiftsansvarig är Johnson & Johnson AB. Dina personuppgifter kommer endast att användas för att 

administrera detta erbjudande och göra din återbetalning. Vi kommer att lämna dina personuppgifter till AREL-

DATA, som kommer att kontrollera återbetalningsberättigande och göra återbetalningen för oss. Du kan när 

som helst ta tillbaka samtycket genom att kontakta oss på info@areldata.se eller 08-470 24 00, men om du gör 

det kan vi inte göra återbetalningen.

Du har juridiska rättigheter i förhållande till de inköpta kontaktlinserna, som att varorna måste vara som 

beskrivna, passande för ändamålen och av tillfredsställande kvalitet. Denna Nöjdhetsgaranti påverkar inte på 

något sätt dina juridiska rättigheter. Företag och personuppgiftsansvarig: Johnson & Johnson AB, Kolonnvägen 

45, 170 67 Solna. E-post: SNCS@its.jnj.com.

Min optiker
Be din optiker att validera detta återbetalningsformulär med 

sin stämpel, signatur och datum här:

Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Alla ACUVUE® kontaktlinser har UV-blockering som hjälper till att skydda mot att skadlig UV-strålning tränger in i hornhinnan och in i 
ögat. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE UV-absorberande ögonskydd som till exempel UV-absorberande skyddsglasögon 
eller solglasögon eftersom de inte täcker hela ögat och området omkring ögat. Du bör fortsätta använda UV-absorberande glasögon 
enligt de rekommendationer du fått av din optiker. 

ACUVUE®, ACUVUE® OASYS, ACUVUE® MOIST, ACUVUE® TruEye®, ACUVUE® VITA™, HYDRACLEAR®, HydraLuxe™, 
HydraMax™ och LACREON® är varumärken som tillhör Johnson & Johnson Services Inc. © Johnson & Johnson AB 2019. VI1229SE

Fullständigt nöjd
med ACUVUE® kontaktlinser

eller pengarna tillbaka* 

*Villkor och bestämmelser gäller. Se sista sidan eller www.acuvue.se/garanti för detaljer. 
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ACUVUE® Nöjdhetsgaranti

Villkor och bestämmelser



Kvalitet som övertygar
ACUVUE® kontaktlinser erbjuder en otrolig standard ifråga om 
kvalitet och komfort. 

Eftersom så många människor har valt att använda ACUVUE® 
kontaktlinser är vi naturligtvis övertygade om att våra linser är bland 
de bästa på marknaden. Vi är så säkra på detta att vi går med på att 
ge dig pengarna tillbaka om du av någon anledning inte skulle vara 
nöjd med ditt val. Men fördelarna med ACUVUE® kommer att 
överbevisa dig – det är vi helt säkra på.

Så här begär du pengarna tillbaka:
Kontakta först din optiker för att diskutera dina problem och 
beställ en tid om så behövs.

Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha träffat din optiker, så 
fyll i ansökan om återbetalning på motsatta sidan och skicka det 
till den adress som anges i formuläret tillsammans med kvittot 
och de resterande linserna (se punkt 9 under ‘Villkor och 
bestämmelser’).

Observera att denna Nöjdhetsgaranti enbart täcker kostnaden 
för kontaktlinserna. Återbetalning för tillpassnings- eller 
konsultationskostnad kommer inte att medges.

Anledning till missnöje

Är din optiker informerad om att du är missnöjd?         
(Är en förutsättning för att du skall få ersättning)

Jag bekräftar att jag skickar med minst:

65 % av antalet inköpta ACUVUE®  
flerdagarskontaktlinser i oskadd 
originalförpackning. (se villkor 9.) 

75 % av antalet inköpta  ACUVUE® 
endagskontaktlinser i oskadd 
originalförpackning. (se villkor 9.) 

Inköpsdatum (DD/MM/ÅÅ) 
max 6 mån. före ansökan

Summa som önskas återbetald 
ink. fraktkostnader (kronor)         

,

Antal inköpta linsboxar

1-DAY ACUVUE®
MOIST

1-DAY ACUVUE® 
TruEye® 

ACUVUE® OASYS 
for ASTIGMATISM

1-DAY ACUVUE® MOIST
for ASTIGMATISM

ACUVUE® OASYS

1-DAY ACUVUE® 
MOIST MULTIFOCAL 

ACUVUE® OASYS 1-Day ACUVUE® OASYS 1-Day 
for ASTIGMATISM

ACUVUE®  V ITA™

Formulär för ansökan om återbetalning
Fyll i denna ansökan och skicka den tillsammans med ditt kvitto och resterande 
kontaktlinser till följande adress: AREL-DATA, attn. ACUVUE®, Box 1148, 171 23 
Solna. Var noga med att fylla i alla delar för att undvika att behandlingen av din 
ansökan försenas.
För att kunna fullfölja din ansökan rörande Nöjdhetsgarantin kommer vi att använda dina 
personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy, https://www.acuvue.se/
integritetsskyddspolicy, för att administrera din ansökan och göra en återbetalning till ditt konto. 
Johnson & Johnson AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Dina 
personuppgifter kommer endast att användas för att administrera detta erbjudande och göra 
din återbetalning. Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för 
att uppfylla avtalet rörande Nöjdhetsgarantin. Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till 
AREL-DATA som kommer att kontrollera återbetalningsberättigande och göra återbetalningen 
för oss. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, 
men om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte genomföra återbetalningen. Vänligen 
läs vår integritetspolicy för vidare information rörande behandlingen av dina personuppgifter. 

Ort 

Förnamn, efternamn

Adress

C/O

Postnummer

Telefon/mobilnummer 

Optikerns namn och adress 

Post/bankgiro/personkonto 

SWIFT/IBAN

Ja
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