
Цените са в български лева, с включен ДДС.
Граници на диапазон: сбор от Sph + Cyl

Корекционни лещи 
наличност България 0700 18 400

1.5 Hard Resin STL1S50
STL5S00

Цена:  7.00 лв.

 15.00 лв. 

Бели органични стъкла с твърда заготовка 

D70 sph. +0.25 ~ +4.00 cyl. -2.00
D65 sph. +0.25 ~ +6.00 cyl. -4.00
D65 sph. +4.25 ~ +8.00 cyl. -2.00
D65/60 sph. +6.25 ~ +12.00
D70 sph. 0.00 ~ -4.00 cyl. -4.00
D70 sph. -4.25 ~ -6.00 cyl. -2.00
D70/65 sph. -6.25 ~ -12.00

sph. +/-6.25 ~  +/-12.00
  cyl. -2.25 ~ -4.00 

1.5 Hard Coat

Цена: 9.00 лв.

Бели органични стъкла с твърдо покритие 

D65 sph. +0.25 ~ +6.00 cyl. -2.00
D70 sph. 0.00 ~ -6.00 cyl. -2.00

STL2S00

 1.5 EMI/HMC

Цена: 15.00 лв.

Бели органични стъкла с мултиантирефлексно 
покритие 

D65 sph. +0.25 ~ +4.00 cyl. -2.00
D70 sph. 0.00 ~ - 4.00 cyl. -2.00

STL2S50 1.56 Clean Effect

Цена:  20.00 лв.
 24.00 лв.  D70 sph. +
 36.00 лв.  cyl. -2.25 ~ -4.00

Бели органични стъкла със самопочистващо и 
мултиантирефлексно покритие 

D70 sph. +0.25 ~ +4.00 cyl. -2.00
D70 sph. +4.25 ~ +6.00
D65 sph. +0.25 ~ +4.00 cyl. -4.00
D65 sph. +4.25 ~ +6.00 cyl. -2.00
D70 sph. 0.00 ~ -4.00 cyl. -4.00
D70 sph. -4.25 ~ -6.00 cyl. -2.00
D70 sph. -6.25 ~ -8.00

STL4S00
STL6S00

STL12S00

1.61 AS Clean Effect 

Цена: 35.00 лв.

 45.00 лв. sph. -2.25 ~ -4.00

Бели органични стъкла със самопочистващо и 
мултиантирефлексно покритие 

D65 sph. +0.25 ~ +6.00 cyl. -2.00
D75 sph. 0.00 ~ -6.00 cyl. -2.00
D70 sph. -6.25 ~ -8.00 cyl. -2.00

D65 sph. +0.25 ~ +4.00 cyl. -4.00
D70 sph. 0.00 ~ -4.00 cyl. -4.00

STL10S00
STL20S00 Lens for Computer 1.56 

Цена: 20.00 лв.

Бели органични стъкла със мултиантирефлексно 
покритие, предпазващо от вредните лъчения на 
монитора 

D65 sph. +0.25 ~ +6.00 cyl. -2.00
D70 sph. 0.00 ~ -6.00 cyl. -2.00

STL5S00



Цените са в български лева, с включен ДДС.
Граници на диапазон: сбор от Sph + Cyl

0700 18 400

BlueTech

Цена: 35.00 лв.

Бели органични стъкла с мултиантирефлексно 
покритие, защитаващо очите от вредната синя 
светлина, излъчвана от електронните дисплеи 

D65 sph. +0.25 ~ +4.00 cyl. -2.00
D65 sph. +4.25 ~ +6.00
D70 sph. 0.00 ~ - 4.00 cyl. -2.00
D70 sph. -4.25 ~ -6.00

STL10S00 Photo 1.55 кафяво/сиво

i-pro бяло i-pro кафяво/сиво

Цена:   40.00 лв.

 60.00 лв.   cyl. -2.25 ~ -4.00

Цена:   75.00 лв. Цена: 100.00 лв.

Фотохромични органични стъкла в сиво и кяфяво, 
без остатъчен цвят със самопочистващо и 
мултиантирефлексно покритие 

D65 sph. +0.25 ~ +4.00 cyl. -4.00
D65 sph. +4.25 ~ +6.00 cyl. -2.00
D70 sph. 0.00 ~ -4.00 cyl. -4.00
D70 sph. -4.25 ~ -8.00 cyl. -2.00

Бели органични прогресивни стъкла със 
самопочистващо и мултиантирефлексно покритие

D70 sph. 0.00 ~ +3.00 add 1.00 ~ 3.00

Фотохромиччни органични прогресивни стъкла в сиво 
и кафяво със самопочистващо и мултиантирефлексно 
покритие покритие

D70 sph. 0.00 ~ +3.00 add 1.00 ~ 3.00

STL12S00
STL22S00

STL25S00 STL45S00

Bifocal Clean Effect

Цена: 25.00 лв.

Бифокални органични стъкла със самопочистващо и 
мултиантирефлексно покритие

D70 sph. 0.00 ~ +3.00 add 1.00 ~ 3.50

STL7S00 Bifocal CR39

Цена: 12.00 лв.

Бифокални органични стъкла 

D70 sph. 0.00 ~ +3.00 add 1.00 ~ 3.50

STL4S00



Цените са в български лева, с включен ДДС.
Граници на диапазон: сбор от Sph + Cyl

UV Slim Progressive SCC Photo Кафяво/Сиво UV Slim Progressive SCC Бяло

D70 sph. 0.00 ~ +3.00 add 1.00 ~ 3.00

Цена: 60,00 лв.

D70 sph. 0.00 ~ +3.00 add 1.00 ~ 3.00

Цена: 40,00 лв.

i-lens 1.59 polycarbonate Vision 1.56 Photocromic Кафяво/Сиво

D65 sph. +0.25 ~ +4.00 cyl. -2.00
D70 sph.  0.00 ~  - 4.00 cyl. -2.00

Цена: 20,00 лв.

D65 sph. +0.25 ~ +6.00 cyl. -4.00
D70 sph. 0.00 ~ -6.00 cyl. -4.00
D70 sph. -6.25 ~ -8.00

Цена: 20,00 лв.
Цена: 40,00 лв. cyl. -2.25 ~ - 4.00

Vision 1.56 EMI/HMC Gold 1.56 EMI/HMC

D65 sph. +0.25 ~ +4.00 cyl. -2.00
D70 sph. 0.00 ~ - 4.00 cyl. -2.00

Цена: 6,00 лв.

D65 sph. +0.25 ~ +6.00 cyl. -4.00
D65 sph. +6.25 ~ +8.00
D70 sph. 0.00 ~ -6.00 cyl. -4.00
D70 sph. -6.25 ~ -8.00

Цена: 15.00 лв.
Цена: 20.00 лв.  cyl. -2.25 ~ -4.00

1.61 AS HMC Crystal/ Crystal MC       не са налични в гр. София

D65 sph. +0.25 ~ +1.75
D65 sph. +2.00 ~ +6.00 cyl. -2.00
D65 sph. +6.25 ~ +8.00
D70 sph. 0.00 ~ -2.00
D70 sph. -2.00 ~ -8.00 cyl. -2.00

Цена:  20.00 лв.

D65 sph. +0.25 ~ +6.00 cyl. -2.00
D65 sph. 0.00 ~ - 6.00 cyl. -2.00

Цена: 2,00 лв.

D65 sph. +0.25 ~ +4.00 cyl. -2.00
D65 sph. 0.00 ~ - 4.00 cyl. -2.00

Цена: 4,00 лв.

Разпродажба  
до изчерпване на количествата 

Моля, проверете наличността, преди поръчка

0700 18 400

STL4S00
STL6S00

STL1S00

STL0S50STL6S00

STL1S00

STL4S00
STL8S00

STL5S00

STL15S00STL25S00



Обща информация
Изработки

Оптична компания ЮВИ предлага бързи изработки и монтажи на всякакъв вид корекционни лещи и рамки срещу допълнително заплащане. 

Срокът за монтаж е от 24 до 48 часа в зависимост от часа на предаване на рамката и корекционните лещи. При интерес и за повече 

информация, моля да се обърнете към обслужващ център на ЮВИ или на телефон 0700 18 400.

Приемане на поръчки
От понеделник до петък: от 9:00ч. до 18:00ч. ( за София – до 19:00ч. )

Събота: от 10:00ч. до 13:00ч.

Доставки на лещи от складови наличности
•	 За населени места без обслужващи центрове на ЮВИ: До 24 часа от заявката, приета до 16:00ч. или според условията на куриерската 

компания и населеното място, до което трябва да се достави пратката.

•	 За населени места с обслужващи центрове на ЮВИ: Поръчките, приети до 14:00ч. се доставят  същия ден или на следващия работен ден 

ако са заявени след този час. При желание от страна на клиента, лещите могат да бъдат получени лично от офисите на оптична компания 

ЮВИ.

При липсващи складови позиции срокът на доставка е между 1 и 3 месеца.

Доставки на корекционни лещи за градове без обслужващи центрове на ЮВИ са безплатни за поръчки на стойност над 40,00 лв.

Доставки на корекционни лещи за градове без обслужващи центрове на ЮВИ на стойност от 25,00 лв. до 40,00 лв. се заплащат наполовина.

Плащане
Заявените поръчки се доставят със стокова разписка и фактура, като начинът на плащане се уговаря при заявката - в брой, по банков 

път или с наложен платеж.

Рекламации
Рекламации, свързани с целостта и масата/материала на лещите или видими дефекти на покритието, се приемат от ЮВИ Юнайтед 

Вижън ООД до 2 дни след получаването на лещите, само ако са в необработен вид и с оригинални опаковки. Лещите, обявени за рекламация 

се предават физически в обслужващите центрове на ЮВИ Юнайтед Вижън ООД. Рекламации по телефон или в писмен вид без физически оглед 

на съответните лещи не се приемат. Рекламации не се приемат от крайния потребител на лещите (крайния клиент), а само от оптичния 

магазин, който е обслужил този потребител (клиент), направил съответната поръчка към Юви Юнайтед Вижън ООД.

София Ул. Крум Кюлявков 15А, ет.5 
Т: 02 9633394, 9630272; М: 0888 625891; Ф: 02 9630251

E: uvi@uvibg.com; Skype: jvibul

Пловдив Ул. Железарска 12, ет.1
Т: 032 265060, 265070; М: 0885 699663; 

E: plovdiv@uvibg.com

Варна Ул. Кръстю Мирски 7 ет. 3, офис 9
Т: 052 657040, 657090; М: 0885 733771

E: varna@uvibg.com

Бургас Ул. Екзарх Йосиф 1, ет.1
Т: 056 825050, 825051 ; М: 0885 463423

E: burgas@uvibg.com

Русе Бул. Цар Фердинанд 14, ет.1
Т: 082 825025; М: 0885 699662

E: ruse@uvibg.com

Плевен Ул. Цар Симеон 5, ет.2, ап.5
Т: 064 80 71 80; М: 0885 229883

E: pleven@uvibg.com

Стара Загора Ул. Захари Княжевски 22
Т: 042 600975; М: 0889 655506

E: starazagora@uvibg.com

ЮВИ  Юнайтед Вижън ООД 
0700 18 400, uvi@uvibg.com

www.uvibg.com
ЮВИ Юнайтед Вижън


