
de AFFLELOU

PROMOÇÃO ESPECIAL 
O SEU 2º PAR MAGIC POR MAIS 1€

ÓCULOS GRADUADOS:
Na compra do primeiro par de óculos graduados, equipado com armação Magic de valor igual ou 
superior a 149€ (pvp max recom.) e duas lentes graduadas, usufrui por mais 1€, de um segundo 
par de óculos, equipado com: armação da coleção Magic da linha TMA de 119€ (pvp max recom.), 
e de lentes orgânicas 1.5 (branco cr39) sem tratamentos, com a mesma graduação das do 1º par. 

A oferta inclui 2 clips Magic à escolha de PVP 20€/unid. Poderá optar por: ou 2 clips para o 
primeiro par, ou 1 clip para o primeiro e outro para o segundo par. Os clips de PVP superior a 20€ 
serão adquiridos individualmente, como extra. 
No caso do cliente não pretender usufruir da oferta dos 2 Clips, não haverá lugar a qualquer  
desconto, nem do reembolso em dinheiro, por esse motivo.

CONSIDERA-SE PRIMEIRO PAR A ARMAÇÃO DE VALOR SUPERIOR.

O SEGUNDO PAR DE ÓCULOS é obrigatoriamente para o mesmo cliente e terá a mesma  
graduação que o 1º par de óculos. A seleção do 2º par será feita exclusivamente na óptica onde  
se realize a compra do 1º par de óculos e no momento da compra inicial.

Se o 1º par de óculos estiver equipado com lentes unifocais, ou de proximidade, o 2º par de  
óculos será equipado com lentes unifocais, orgânicas CR 39, 1.5 brancas, sem tratamentos e com 
a mesma graduação que o 1ºpar.

Se o 1º par de óculos estiver equipado com lentes progressivas, o 2º par de óculos será equipado 
com lentes progressivas ALAIN AFFLELOU, orgânicas CR 39, 1.5 brancas, com geometria idêntica 
ao 1º par, sem tratamentos.

NOTA:
Para uma perfeita adaptação do Clip correspondente a cada armação, em determinadas  
graduações será necessário a realização de um estudo prévio de viabilidade da tipologia de lente 
a aplicar (no caso de altas hipermetropias e Miopias)

Oferta válida nas lojas Alain Afflelou de Portugal, de 15/09/21 a 23/11/21.  
Não acumulável com outras ofertas, descontos ou protocolos, exceto NEXTYEAR.

Nenhuma redução de preço, troca ou reembolso poderá substituir esta oferta.

Os óculos graduados são um dispositivo médico, aconselhe-se com os nossos ópticos

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO


