
Ervaar het comfort van autorijden 
met ENROUTE brillenglazen

Winter
actie!

AANBIEDING TIJDENS DE DONKERE 
WINTERMAANDEN DECEMBER EN JANUARI

e 50,-
voordeel

e 25,-
voordeel

2e glas
cadeau

 *  Geldig bij aanschaf van een complete bril met ENROUTE glazen. 
**  Het aanbod heeft betrekking op HOYA brillenglazen en is geldig ingeval van overeenkomstige sterktes 
 voor beide paar glazen. Voor het tweede paar wordt geen oogmeting verricht. Het glas dat niet berekend 
 wordt is altijd één van de glazen van het goedkoopste paar. 

De acties zijn geldig in december 2018 en januari 2019 en niet geldig i.c.m. andere acties, zijn niet onderling 
combineerbaar en gelden niet op eerder gedane aankopen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Firmanaam:  

Klantnummer:  

Datum:  

Naam consument:  

Aanschaf datum eerste paar HOYA brillenglazen:  

Type eerste paar HOYA brillenglazen:  

Aanbod geldig tot 1 februari 2019:  W
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Beter zicht bij 
slecht weer 

bij een bril met
ENROUTE multifocale

brillenglazen*

bij een bril met
ENROUTE enkelvoudige

brillenglazen*

bij aanschaf van 
ENROUTE i.c.m. 

een andere bril**

Is ENROUTE iets voor u?
De belangrijkste vraag is: rijdt u auto? Zo ja, dan 
zou u kunnen profiteren van ENROUTE. Hieronder 
treft u 10 vragen aan die u kunt beantwoorden. 
Heeft u minstens 5 vragen met ‘ja’ beantwoord, dan 
zou ENROUTE voor u een goede oplossing kunnen zijn.

Vragenlijst       Ja Nee

1.  Rijdt u 5 uur of meer per week?
   

2. Vermindert uw zicht ’s nachts door verkeerslichten/koplampen?
   

3. Zou u zich zekerder willen voelen als u in het duister/donker rijdt?
   

4. Vermijdt u wel eens ’s nachts te rijden?
   

5. Maakt rijden in slecht weer u onzeker?
   

6. Voelt u zich onzeker in het verkeer als het mistig is?
   

7. Heeft u hinder van LED and Xenon lichten tijden het rijden?
   

8. Twijfelt u wel eens aan uw gezichtsvermogen in het verkeer?
   

9. Bent u bang dat u achter het stuur niet alles overziet?
   

10. Heeft u problemen met scherp zien als u wisselt tussen
      verschillende afstanden (zoals van dashboard naar spiegels)?
 

Volg je dromen  
   ze weten de weg



Laat slecht zicht geen belemmering zijn voor een mooie reis
Nu de wegen steeds drukker worden, moeten uw ogen steeds grotere hoeveelheden 
gegevens verwerken. Rijden bij schemerlicht of in het donker is voor velen een ware 
opgave of wordt zelfs vermeden. Mist, zware regen, sneeuw en zonlicht kunnen uw 
zicht allemaal negatief beïnvloeden. Bovendien werken LED-koplampen en straat-
lantaarns vaak verblindend.

De oplossing: ENROUTE brillenglazen
ENROUTE brillenglazen van HOYA zijn optimaal 
 afgestemd op hoe u comfortabel kijkt en veilig 
rijdt in het verkeer. Ze zijn bovendien voor-
zien van een speciaal schitteringsfilter en  
een optioneel contrastfilter. Het zorgt ook voor 
een afname van afleidende reflecties en ver-
betert tegelijkertijd het contrast en de helder-
heid bij weinig licht. Het resultaat is meer ontspannen zicht, zelfs bij weinig licht en in 
andere belastende rijomstandigheden.

Voordelen ENROUTE brillenglazen
• Vermindering van hinderlijke reflecties.
• Verbetering van contrast en helderheid bij weinig licht, mist en regen.
• Snel schakelen tussen kijkafstanden, zoals het dashboard en de spiegels.
• Afstanden en rijsituaties sneller inschatten.
• Verkrijgbaar als enkelvoudige en multifocale bril.

ENROUTE PRO voor professionele chauffeurs
Voor beroepschauffeurs is er ENROUTE PRO. Naast de voordelen van ENROUTE biedt 
deze PRO versie:
• Een extra contrastverhogend filter voor beter contrast.
• Nog betere kleurwaarneming en nog minder schittering.
• Een glasontwerp dat rekening houdt met uw individuele kijkafstand naar de 

spiegels en het dashboard, voor een ontspannen rijhouding.

De gebruikte afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. De daadwerkelijke visuele ervaring 
kan variëren naargelang de weersomstandigheden, de optometrische omstandigheden en/of de  
gebruiksomstandigheden van de bril.

CONTRASTVERHOGEND FILTER
Dit filter verbetert het contrast en de kleurwaarneming en zorgt voor 
nog minder schittering (beschikbaar bij ENROUTE PRO).

SCHITTERINGSFILTER
Door een High Definition-behandeling te combineren met een 
antireflectie coating zorgt het schitteringsfilter voor een aanzienlijke 
vermindering van de schittering, veroorzaakt door het licht van 
LED- en Xenon-koplampen van tegenliggers, straatverlichting en 
boordinstrumenten. 
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