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Syarat dan Ketentuan
Promo “Suka Atau Tukar” Lensa Transitions® Gen8

1. Penawaran promo Suka Atau Tukar untuk lensa Transitions® Signature® Gen8 ini berlaku khusus pembelian 
antara tanggal 1 Mei 2021 – 31 Juli 2021.

2. Penawaran promo Suka Atau Tukar hanya berlaku untuk lensa Transitions pada jenis tertentu dengan lapisan 
Crizal Sapphire.

3. Jika konsumen tidak puas dengan lensa Transitions mereka, konsumen memiliki waktu 30 hari sejak tanggal 
pembelian lensa untuk mengklaim lensa BCT dengan desain yang sama dengan lensa Transitions di Optik yang 
sama di mana lensa tersebut dibeli. 

4. Optik memiliki waktu 30 hari sejak konsumen klaim lensa BCT untuk menyerahkan foto atau scan Formulir Klaim 
yang telah diisi secara akurat ke nomor Whatsapp CS Essilor. 

5. Lensa Essilor Blue Capture merupakan lensa tambahan jika konsumen tidak puas dengan lensa Transitions® 
Signature® Gen8 yang mereka beli. 

6. Klaim lensa BCT harus melalui Supplier Lensa yang sama, dengan resep, desain, indeks, pelapis yang sama 
(seperti lapisan anti-pantulan) dan frame yang sama seperti pasangan aslinya. 

7. Pengiriman lensa BCT akan memakan waktu sekitar [7 hingga 14 hari] untuk tiba di Optik dari lab Essilor setelah 
menerima Formulir Klaim yang valid, dengan salinan bukti pembelian konsumen Anda, KTP konsumen, kartu 
garansi, dan preskripsi konsumen. Transitions Optical (S) Pte Ltd tidak akan bertanggung jawab atas 
korespondensi yang terlambat, hilang, atau salah. 

8. Jika terdapat perbedaan harga antara lensa Transitions dan BCT, Essilor tidak bertanggungjawab untuk 
menyerahkan selisihnya. 

9. Klaim tidak berlaku jika lensa Transitions telah tergores, patah atau rusak dengan cara apapun. 

10. Essilor berhak melakukan pemeriksaan dan audit lebih lanjut terhadap klaim yang diberikan oleh konsumen, 
termasuk untuk menghubungi konsumen terkait secara langsung untuk memastikan kebenaran klaim, 
berdasarkan informasi yang diberikan di dalam Form Klaim & Pengembalian. Jika klaim yang diajukan oleh Optik 
terbukti tidak valid, Optik wajib membayar biaya lensa BCT kepada Essilor.

11. Pembelian sepasang lensa Transitions dari Optik yang berpartisipasi selama periode yang disebutkan di atas 
dianggap setuju dengan syarat dan ketentuan ini. 

12. Supplier Lensa adalah organisasi asal pemesanan lensa Transitions. 

13. Promo ini hanya bisa di klaim satu kali per konsumen dan tidak dapat dipindahtangankan. 

14. Penawaran promo ini tidak dapat diartikan sebagai jaminan hasil apapun dari penggunaan lensa Transitions.

15. Promo ini ditawarkan atas kebijakan Essilor sendiri. Essilor dapat, atas kebijakannya sendiri, membatalkan, 
mengubah, memodifikasi, membatasi, dan/atau mengakhiri Promo ini kapan saja tanpa pemberitahuan 
sebelumnya.
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