
Nooit meer verblind door laagstaande
zon met een autobril van Pearle
Wie kent het niet? 
Onderweg in de auto en 
opeens verblind worden 
door de laagstaande zon. 
Zeer gevaarlijk, want 
als gevolg van de laag-
staande zon en de daarbij 
behorende schittering op 
de weg groeit het aantal 
verkeersongelukken in 
het najaar. Uit onderzoek 
van VVN blijkt zelfs dat 
jaarlijks maar liefst 1.200 
ongelukken worden 
veroorzaakt door de 
laagstaande zon. Het 
dragen van een autobril 
met speciale Roadview 
glazen is hiervoor de 
oplossing!

Een autobril heeft oranje-
bruine Roadview glazen die 
zorgen voor meer contrast en 
daardoor veiliger en scherper 
zicht geven. 

Koop nu uw autobril 
bij pearle met een 
flinKe Korting
Deze glazen bieden een goede 
bescherming tegen de laag-
staande zon en verminderen 
hinder van reflecties op het 
wegdek. “Een autobril met 
speciale Roadview glazen is 
dé oplossing voor verblinding 
door de laagstaande zon. Hier-

door worden gevaarlijke situ-
aties vermeden. Steeds meer 
mensen vragen ernaar in onze 
winkel”, aldus opticien Wim 
Mooijweer van Pearle.

Minder verblinding ’s nachts 
Naast Roadview glazen heeft 
Pearle ook speciale glazen 
die tijdens het autorijden ’s 
nachts verblinding door felle 
koplampen van tegenliggers 
voorkomen. Wim Mooijweer: 
“Wat we ook veel verkopen 
zijn Nightview glazen. Dit zijn 
gele glazen die ervoor zorgen 
dat automobilisten geen hin-
der ondervinden van de schit-
tering van straatverlichting, 
felle koplampen van tegen-
liggers en verlichte reclames 

langs de weg. Deze glazen zor-
gen voor beter zicht bij mist, 
hevige neerslag of sneeuw en 
maken de strepen op de weg 
duidelijker.”

Leeftijd als korting in euro’s
Een autobril met Roadview of 
Nightview glazen met of zon-

der sterkte is verkrijgbaar bij 
Pearle vanaf €89. En wie nu 
een bril koopt bij Pearle, ont-
vangt tijdelijk zijn of haar leef-
tijd als korting in euro’s op de 
bril. Dus bent u bijvoorbeeld 
61 jaar, dan ontvangt u €61 
korting. Dit aanbod geldt ook 
op een autobril met Roadview 
of Nightview glazen.

Speciaal aanbod 
Speciaal voor onze lezers heeft 
Pearle nu een extra aantrek-
kelijke aanbieding: bij aan-
koop van een complete bril 
ontvangt u tijdelijk €10 extra 
korting. Bijvoorbeeld bij aan-
koop van een autobril met Ro-
adview of Nightview glazen. 
Maar dit mag ook een gewone 
bril of een leesbril zijn. Deze 
aanbieding geldt tot en met 9 
november 2014 in alle Pearle 
winkels.

Kijk voor een winkel bij u in 
de buurt op pearle.nl. U kunt 
altijd binnenlopen, of eerst 
een afspraak maken via pearle.
nl/afspraak. U bent altijd wel-
kom, ook voor het schoonma-
ken of bijstellen van uw bril.

Bij laagstaande zon groeit het aantal ongelukken op de weg. Draag 
daarom een autobril met speciale Roadview glazen.
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Deze waardebon is in te wisselen bij aankoop van een complete 
bril. Geldig t/m zondag 9 november 2014 in combinatie met 
andere aanbiedingen, dus ook Leeftijdskorting. www.pearle.nl


