
Na compra de um equipamento óptico (armação + 2 Lentes com graduação),
beneficia por mais 1€ de um 2º e de um 3º par de óculos graduados. O 2º e o 3º par
de óculos são equipados com lentes orgânicas CR 39, 1.5 brancas, sem tratamentos
e armação a escolher da coleção Afflelou oferta Tchin-Tchin (de PVPR até 99€ em
modelos de armações para óculos de vista adulto, ou de PVPR de 59€ em modelos
de armações para óculos de vista criança, ou de PVPR de 49€ em modelos de óculos
de sol para graduar).

CONSIDERA-SE PRIMEIRO PAR A ARMAÇÃO DE VALOR SUPERIOR

O 2º e 3º par, para quem quiser
Se o 1º par de óculos estiver equipado com lentes monofocais, ou de proximidade,
o 2º e o 3º par de óculos serão equipados com lentes monofocais (visão de perto ou
de longe), orgânicas CR 39, 1.5 brancas, sem tratamentos e com a graduação
adequada a cada usuário.

Se o 1º par de óculos estiver equipado com lentes progressivas, o 2º par de óculos,
caso seja para a mesma pessoa, será equipado com lentes progressivas ALAIN
AFFLELOU, orgânicas CR 39, 1.5 brancas, com geometria idêntica ao 1º par, sem
tratamentos. Se o 2º par for para outra pessoa então será equipado com lentes
monofocais (visão de perto ou de longe), orgânicas CR 39, 1.5 brancas, sem
tratamentos e com a graduação adequada ao usuário.

O 3ª par de óculos pode ser para o mesmo cliente ou para uma outra pessoa que o
cliente eleja e será sempre equipado com lentes monofocais (visão de perto ou de
longe), orgânicas CR 39, 1.5 brancas, sem tratamentos.

A seleção do 2º e 3º par será feita exclusivamente na óptica onde se realize a compra do
1º par de óculos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartão oferta 2º e 3º par: A Promoção Tchin-Tchin Especial Natal constitui uma promoção especial
relativamente às Promoções “Tchin-Tchin”. Nesta promoção, o 2º e/ou 3º par de óculos pode ser
escolhido no momento da compra do 1º par de óculos ou pode o cliente optar por receber um
cartão oferta, a usufruir na óptica onde realizou a compra, pelo próprio ou por quem o cliente
eleja, dentro do prazo de 60 dias após a data de compra do 1º par. Este cartão oferta não constitui
um vale de desconto e é de utilização única, pelo que o seu titular não poderá solicitar o seu
reembolso em dinheiro, trocá-lo ou vendê-lo. Para usufruir do par de óculos de oferta, é
obrigatória a entrega do cartão oferta na loja indicada no mesmo.

Esta promoção Especial não está sujeita ao limite de existências. Não é acumulável com outras promoções ou
protocolos, exceto Nextyear (consulte condições Nextyear na óptica). Não se aplica à compra de óculos de sol
sem graduação, nem à compra de óculos das coleções: Forty, BlueBlock, Unik de Afflelou.

Válida de 29-11-2021 a 12-01-2022 nas ópticas ALAIN AFFLELOU de Portugal aderentes a esta promoção.


