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SERVIÇOS CONDIÇÕES 

Armações ópticas (*) -30% 

Lentes oftálmicas (*) -10% 

Óculos de Sol (*) -20% 

Lentes de Contacto (*)   -10% 

Exame Visual Não cobrado 

Outros serviços e garantias 
existentes nas ópticas 

Afflelou 
 

(Consultar detalhes em loja) 

 
Possibilidade de pagamentos faseados até 24 meses, sem juros, sem comissões 
com cartão NextYear, associado a uma linha de crédito com TAN E TAEG 0%.  
 
O cartão nextyear de Afflelou está associado a uma linha de crédito e aplica-se 
aos seguintes produtos: Óculos graduados. Óculos de sol graduados com preço 
igual ou superior a 69€ e até um máximo de 300€. Lentes de contacto e/ou 
produtos de manutenção com compra mínima de 1 ano (para lentes diárias, 
aplicar-se-á exclusivamente à L’éphèmére diária). 
 
Condições válidas até 31 de dezembro de 2022. Produto de crédito 
disponibilizado por Abanca Servicios Financieros e sujeito à sua aprovação. 
Campanha válida para as ópticas ALAIN AFFLELOU que atuam como 
intermediárias de crédito a título acessório e sem carácter de exclusividade.  
 
(Informe-se sobre todas as condições junto da Abanca Servicios Financieros e na 
loja) 
 

Crianças: 
Troca de lentes gratuitamente até aos 12 anos, por alteração graduação. 

Seguro gratuito 1 ano contra quebra de armação ou lentes. 

Garantia de 3 meses de adaptação à geometria e graduação da lente 
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Consulte a nossa rede de lojas em  AFFLELOU.PT 

(*) CONDIÇÕES PARA COLABORADORES E RESPETIVO AGREGADO FAMILIAR: 

*Aplicável em todas as marcas homologadas pela Alain Afflelou e vendidas em loja com exceção de marcas de 

luxo, assim designadas pelos fornecedores (como exemplo: Silhouette, Chanel, Tom Ford, Gucci, Dior, Cartier, 

Lindberg, Henri Julien, Montblanc). 

 

O desconto na armação de vista está sujeito à compra conjunta com duas lentes graduadas. 

 

O desconto em lentes de contacto aplica-se à compra mínima para 3 meses de LC. 

 

A oferta do exame visual está associada à compra de óculos ou Lentes de contacto e não se aplica na loja de 

Torres Novas. 

 

Os descontos deste protocolo aplicam-se nas lojas aderentes ao protocolo e não acumulam com promoção Tchin-

Tchin (O 2º par por mais 1€) ou outras promoções em vigor. 

 

Excluem-se destes descontos os óculos pré-graduados Forty e BlueBlock e armações BeUnik, de Afflelou. 

ANEXO I – Condições especiais para colaboradores da Ordem dos Enfermeiros e agregado familiar  

 

https://www.afflelou.pt/

