
 

 

 
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DA PROMOÇÃO TCHIN-TCHIN SOL 

 

Na compra de um par de óculos de sol sem graduação e sem tratamentos, de preço de venda ao publico igual ou 

superior a 59€, beneficie por mais 1€ das seguintes opções: 

- Um 2º par de óculos de sol, sem graduação e sem tratamentos, a escolher de entre os modelos da coleção Tchin-

Tchin de Afflelou até 49€ PVPR (preço de venda recomendado), para si ou para oferecer a quem quiser. 

OU 

- Um desconto de 40€ no 2º par de óculos de sol sem graduação, a descontar nas marcas Afflelou de preço de 

venda ao publico igual ou superior a 59€, ou em outras marcas de fornecedores homologados de preço de venda 

igual ou superior a 89€  

Este desconto aplica-se no momento da venda do primeiro par, ou receberá um vale, para usufruir deste desconto 

no prazo máximo de 60 dias após a primeira compra, na mesma óptica onde adquiriu o primeiro par.  

Vale oferta 40€: No caso de o cliente não escolher o 2º par no momento em que realiza a primeira compra, receberá um cupão de 

desconto de 40€ que poderá ser trocado por uns óculos de sol da coleção Tchin-Tchin de Afflelou até 49€ ou por 40€ de desconto 

em óculos de sol sem graduação, a descontar nas marcas Afflelou de preço de venda igual ou superior a 59€ ou em marcas de 

outros fornecedores homologados de preço de venda igual ou superior a 89€. Este vale de desconto é de utilização única, o seu 

titular não poderá solicitar o seu reembolso em dinheiro e é obrigatória a sua entrega na óptica no momento da compra, para 

beneficiar da promoção. 

OFERTA ESPECIAL TCHIN-TCHIN SOL DUO  - 2 óculos de sol por 49€ 

Nas ópticas Alain Afflelou de Portugal usufrui da oferta de pack SOL DUO composto por 2 óculos de sol (sem 
graduação e sem tratamentos) por apenas 49€,  as 2 unidades a escolher entre os modelos Tchin-Tchin sol (de PVP 
até 49€ ).  

------------------------------------ 

Ofertas válidas para óculos de sol sem graduação, em todas as lojas ALAIN AFFLELOU em Portugal de 01/06/2022 a 31/05/2023 e não 

acumulável com outras promoções, descontos ou protocolos, excepto Nextyear (consulte condições de aplicação Nextyear na óptica). Ofertas 

não sujeitas a limite de existências e não se aplica à compra de óculos de sol equipados com lentes graduadas (neste caso deverá consultar 

condições especiais Tchin-Tchin óculos graduados). 

 


