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ALAIN AFFLELOU regala, sense obligació de compra, a les 100 primeres persones que vagin a 
la seva òptica ALAIN AFFLELOU de CAMBRILS, CARRER DE LES BARQUES, 4, el pròxim 27 de 
abril, unes ulleres graduades equipades amb vidres monofocals CR 39 blancs, sense tractament, la 
muntura de les quals s’ha de triar de la col·lecció ALAIN AFFLELOU OPTIQUE i un mes de prova de 
lents de contacte d’un sol ús mensuals per a totes les graduacions, incloses progressives.

L’oferta està reservada a les persones majors d’edat. Els infants menors d’edat hauran d’anar 
acompanyats d’un dels pares o el tutor legal.

Les 100 primeres persones rebran a l’òptica una targeta per bescanviar-la per les seves ulleres de 
regal abans del 27/05/2018, exclusivament a l’òptica ALAIN AFFLELOU de CAMBRILS, CARRER 
DE LES BARQUES, 4.

Per tenir dret a la targeta, la persona ha d’emplenar un qüestionari amb les seves dades personals, 
incloent-hi el número de DNI/NIE, i signar-lo.

En el mateix moment del lliurament de la targeta, es concertarà una cita posterior per a una revisió 
de la vista i l’elecció, sense presses, de les ulleres de regal.

Es lliuraran unes soles ulleres a una mateixa persona.

La targeta serà d’un sol ús i s’haurà de lliurar a l’òptica per obtenir el producte de l’oferta.

En cas de frau o falsificació de la targeta, ja no serà possible participar en l’operació.

El producte obtingut amb l’oferta no es podrà canviar.

Aquesta oferta no és vàlida per a ulleres de sol.

Aquesta oferta no és acumulable amb altres ofertes, excepte Nextyear.

Aquesta oferta és vàlida per el 27/04/2018.

Per a l’obertura de la seva nova òptica de CAMBRILS, CARRER DE LES 
BARQUES, 4 posa en marxa una campanya on es regalaran unes ulleres als 
100 primers clients que entrin a l’òptica el pròxim 27 d’abril de 17 a 20h.

100ULLERES 
GRATUÏTES

P E R  A L S  1 0 0  P R I M E R S
27 D'ABRIL DE 17 A 20H


