
Favoptic frias av reklamombudsmannen.
Reklamombudsmannen, RO, friar nätuppstickaren på Europas glasögonmarknad, Favoptic.se, 
för en reklam gällande Terminalglasögon för 985 kr. 

En annons för Favoptic.se har anmälts till RO. I annonsen erbjuds Terminalglasögon för 985 kr där båge 
och slipade glas i kundens styrkor ingår. Anmälaren ansåg att annonsen var vilseledande och att den upp-
muntrade till inköp av vanliga glasögon som inte är utprovade för bildskärmsarbete. Anmälaren anser 
därmed att annonsen även uppmuntrar till olagligt beteende (skattebrott). 

RO menar dock att eftersom annonsens rubrik är ”Terminalglasögon för 985 kr” så är det en fråga om 
marknadsföring av terminalglasögon, som vanligtvis används inom arbetslivet och inte privat. Dessutom 
visar utredningen att terminalglasögon bara kan beställas hos annonsören efter recept. Därmed anser RO 
att reklamen varken vilseledande eller uppmuntrar till olagligt beteende. 

RO är reklambranschen egen organisation för självsanering av vilseledande och sexistisk reklam. RO ut-
dömer inte sanktioner i form av avgifter, skadestånd eller böter utan publicering av klandringen ses som ett 
straff i sig själv.

FöR mER inFORmaTiOn kOnTakTa: Carl Erik Eriksson, Favoptic AB.
Tel: 070 - 777 0910. Email: carl.erik@favoptic.com. www.favoptic.com

Om FavOptic: Favoptic grundades 2001 av av Carl Erik Eriksson, en äkta entreprenörssjäl som egentligen är 
barnkirurg. Affärsidén är att sälja glasögon via Internet och erbjuda bra kvalité till mycket fördelaktiga priser ge-
nom att utesluta mellanhänder såsom grossister och optikerbutiker. Företagets affärsmodell är att kunderna fritt 
får låna hem bågar och sedan beställa utan att betala förrän de bestämt sig för att behålla sina färdiga glasögon. 
Idag har man flera hundra tusen kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och står inför en expansion i Tysk-
land. Carl Erik Eriksson grundade tidigare tillsammans med kollegan Joakim Santesson glasögonkedjan Synpunkten.  
Läs mer på www.favoptic.se
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