
1 - CAM İADE PROSEDÜRÜ

1.A ) RX – ÜRETİM CAMLAR 
1. Camlar garant� kartı ve/veya s�par�ş numaralarıyla b�rl�kte ş�kâyet konusu (görüş
problem�, kaplama problem� vb.) yazılarak �ncelemeye gönder�l�r.
2. İnceleme �ç�n gerekl� form ortaklar tarafından doldurulduktan sonra camlar �ncelenmes�
�ç�n kal�te güvence departmanına gönder�l�r. 
3. Kal�te güvence departmanı gerekl� kontroller� yaptıktan sonra rapor oluşturulur. 
4. Hazırlanan rapor sonucu opt�k mağazaya ulaştırılır. Camda üret�m kaynaklı kusur
bulunduysa ve rapor çıktıysa gönder�len camlar opt�k mağazaya ger� gönder�lmez ve yen�
cam �ades� kabul ed�len camlarda b�reb�r aynı özell�klerde yen�den �şleme alınır ya da
karşılığında aynı özell�kte cam �stemeyen ortaklarımız �ç�n , cam raporu �le b�rl�kte �ade
faturası düzenlen�r. Rapor olumsuz çıktıysa ve �ade taleb� kabul ed�lmed�yse �ncelenen
camlar raporla b�rl�kte opt�k mağazaya ger� gönder�l�r. 
    *Tekn�k �nceleme sürec� en geç 15 gün �çer�s�nde tamamlanarak , b�lg�lend�rmes� yapılır. 
5. Kaplama yapılmış boyamalı camların ana renk tonu sab�t kalmak koşulu �le reng�n az
m�ktarda açık ve koyu olması �ade neden� olarak göster�lemez. 
6. Üret�me alınan s�par�şler �ptal ed�lemez. 
7. Şablon gönder�lmeden veya çerçeve b�lg�s� bel�rt�lmeden yapılan üret�mlerde camların
çerçeveye uygun olmaması müessesen�n sorumluluğundadır. 
8. Tek üret�len camların ,mevcut cam �le arasında doğab�lecek kalınlık, boyama , kaplama
reng� ya da kararma yoğunluğu süres�nde meydana geleb�lecek farklılıklar �ade neden�
olarak göster�lemez. 
9. Boyanmış camlar beyaz floresan ışığı altında , beyaz zem�n üzer�nde kontrol ed�lmel�d�r. 

1.B ) STOK CAMLAR 
1. Stok camlar �ç�n de aynı prosedür geçerl�d�r. Tekn�k �nceleme raporu olmayan ve raporu
kabul ed�lmem�ş camların �ades� alınamaz. 
2. Kes�k stok camların “ ç�z�k problem�/ş�kayet� “ �ncelemes� yapılamaz. 
Tekn�k İnceleme ve Tekn�k İade İşlemler� Kabul Kr�terler�: 
1. Garant� kartı , fatura ve/veya s�par�ş numarası olmayan camlar �ncelemeye tab�
tutulamayacak ve �ades� kabul ed�lmeyecekt�r. 
2. Gözkoop’a a�t olmayan , �nceleme numarası olmayan , müşter�ye fatura kes�lmeyen ,
üzer�nde herhang� b�r �şlem yapılmamış camlar (sonradan boyanan, kaplanan, s�l�nen
,kes�k camlar) �ade alınmaz ,ger� gönder�l�r. 
3. TS E ISO 8980 – 1 AC ve TS EN ISO 8980 2- AC standartlarında bel�rt�len , tolerans
tablosuna uygun olan numara , aks , pr�zma farklılıkları �adeye neden olmaz 
4. Opt�k camlarda kaplama garant� süres� �k� yıldır. 
5. Yanlış montaj yapılan camların �ades� kabul ed�lemez. 
6. ÜTS ger� b�ld�r�m� yapılmamış ürünler�n �ades� kabul ed�lemez. 
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T�car� �ade sadece progress�ve camlar �ç�n geçerl�d�r ve adaptasyon sorununa karşı son tüket�c� (gözlük
kullanıcısı) memnun�yet�n� sağlamak �ç�n sunulmaktadır. 
Müşter� memnun�yet� ve görüş garant�s�ne �st�naden yapılacak Progress�ve camların t�car� �ades� �ç�n
aşağıdak� şartlar aranmaktadır;

T�car� �ade alınab�lmes� �ç�n camların tekn�k �nceleme raporu olması gerekl�d�r. 
Tekn�k �nceleme raporu çıkan ve üret�m kaynaklı herhang� b�r sorunu olmayan camlarda; s�par�ş hatası,
reçete(doktor)montaj hatası ,montaj yüksekl�ğ� hatası ,s�par�ş� yanlış ver�lmes� sonucu camın çıkan
kalınlığı beğenmeme g�b� ortaklardan kaynaklı hata olmaması gerekmekted�r. 
T�car� �ade garant�s� camların üret�m tar�h�nden �t�baren 30 gündür. 1 aylık bu süre adaptasyon sorununun
g�der�lmes� ve camların �ncelenmes�n�n yapılab�lmes� �ç�n ver�lmekted�r.
Tüm bu şartları karşılayan müşter�ler�m�z �ç�n t�car� �ade �şlem� opt�k mağazanın b�r üst segment camı aynı
reçete b�lg�ler� ve montaj yüksekl�ğ�yle s�par�ş geçt�kten sonra memnun�yet sağlanmayan esk� camı �ç�n
gerçekleşt�r�lecekt�r. 

1.C ) TİCARİ İADE KABUL KRİTERLERİ : 
1.

2.

   3. Ser� stok camların �ades�nde ,camlar önce Son Kal�te Kontrol departmanı  tarafından kontrol ed�l�r. 

2. ÇERÇEVE İADE PROSEDÜRÜ
1.Sağlam olarak �ade gönder�len ürünler�n üts b�ld�r�mler�n�n yapılması zorunludur. 
2.Sağlam ürünler�n �ades� fatura tar�h�nden sonrak� 15 gün �çer�s�nde yapılmalıdır.
3.Arızalı �ade ürünler�n fatura ed�lerek gönder�lmes� zorunludur.
4.Kaplama bozulması , kaynak atığı g�b� fabr�kasyon hatalar dışında kullanıcıdan kaynaklanan hatalı
ürünler�n �ades� kabul ed�lemez .
5.Arızalı ürünler�n �ade faturaları aşağıdak� g�b� düzenlenmel�d�r. 
6.Arızalı ürünler�n �ades�nde üründe parça ya da aksesuarlar eks�ks�z gönder�lmel�d�r. Gözlükler�n eks�k
parçalar �le gönder�lmes� hal�nde �ade kabul ed�lmeyecekt�r. 
                                          
                             

    

3. LENS İADE PROSEDÜRÜ
1.Ürünler�n kutu üzer�nde yırtık, ç�z�k, ez�lme olmamalı
2.Ürünler�n son kullanma tar�h� b�r yıldan az olmamalı
3.Ürün kutuları üzer�nde h�çb�r yazı bulunmamalı (sağ, sol vb.)
4.Müşter� memnun�yet� olan ürünlerde En az 4 kapalı ve 2 açık olacak şek�lde bl�ster bulunmalıdır.

TÜM İADELER İÇİN ÖNEMLİ NOT:
1.İade faturası düzenlemeden önce muhasebe b�r�m�m�z�n aranması, düzenlenmes� �stenen faturanın
açıklamasıyla �lg�l� b�lg� alınması. ( Ürüne a�t alış faturası, ürün b�lg�s� vb. )
2.Bel�rt�len şartlara uygun şek�lde düzenlenen �ade faturaları her ayın en sopn 23'üne kadar kooperat�f�m�ze
gönder�lmes� gerekmekted�r. 
3.İade ve değ�ş�m �ç�n gönder�len ürünlere a�t kargo ödemeler�, gönderen tarafa a�tt�r. 

ADETÜRÜN KODU FİYAT

 Togk Opt�k Arızalı Ürün

Lexdray Opt�k Arızalı Ürün

Lexdray Güneş Arızalı Ürün       
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