
Condições de utilização da campanha  
Benefícios em Saúde: 

Óculos – Leve 2, pague 1



Alberto Oculista

Esta campanha terá inicio a 1/9/2018 a 31/12/2018, é dirigida aos beneficiários da AdvanceCare / associados 

do Montepio.

A mensagem da campanha é focada em: Leva 2, paga 1 em todos os óculos graduados (monofocais e 

progressivos) nas seguintes situações:

1ª COMPRA - Na aquisição de uma armação de qualquer marca, de qualquer preço + um par de lentes 

orgânicas com anti-reflexo, (só para algumas lentes selecionadas) – ver grelha).

Oferta de um segundo par de óculos/armação graduados, de artigos selecionados, com graduação = ao 1º 

par.

Se no entanto o cliente quiser optar por outro óculo/armação, que não os de oferta, podemos oferecer-lhe 

um desconto de 20% num óculo à escolha, desconto limitado a 100€.

A armação/OS de oferta terá de ser sempre de valor “= ou <” à primeira armação adquirida pelo cliente.

Monofocais

Lentes Oftálmicas Selecionadas Upgrade

1ª Compra 2º Par – Oferta 2º Par = Primeiro

Fibo – Alpha 1,5 BR CC

Alpha 1,5 BR CC 
ou Alpha 1,5 Coloração S/TR
ou Alite 1,5 Coloração S/TR

Não está disponível

Fibo – Alpha 1,6 BR CC

50€/par
Salviani – Slim 1,67 BR HMC

Fibo – Alpha 1,74 BR CC

Sola – As 1,74 AS BR HMC

Shamir – As Worn Inotime Não está disponível

Hoya – Evvia 1,74 BR S-HV 199€/par

Zeiss – Drivesave Zeiss – Drivesave* 0€/par

Progressivos

Lentes Oftálmicas Selecionadas Extra

1ª Compra 2º Par – Oferta 2º Par = Primeiro

Shamir – Prog. Inotime

Aut.plus 1,5 Polarizado HC – 
Inotime

0€/par

Spectrum 1,5 BR HMC  
ou Spectrum 1,5 COL. S/TR

Não está disponível

Hoya – Lifestyle 1,74 BR 249€/par

Zeiss – Prog Drivesave Zeiss – Prog Drivesave* 0€/par

*Ver condições



* CONDIÇÕES GAMA DRIVESAFE (1º Par) - ZEISS
Compra: Progressivas/Monofocais DriveSafe – em todos os índices c/anti-reflexo.

O 2º par de oferta pode variar nas seguintes opções, no mesmo índice ou inferior ao 1º par:

Se o 1º par BR Dsafe (+- 5 a 7 dias uteis para entrega, depende da região)

• 2º par, cor tratamento DBack, ou (+- 5 a 7 dias uteis para entrega, depende da região)

• 2º par, cor espelhada, Dmirror (+- 15 uteis para entrega).

Se o 1º par FTR Dsafe (+- 5 a 7 dias uteis para entrega, depende da região)

• 2º par, cor tratamento DBack, ou

• 2º par, cor espelhada, DMirror.

Se o 1º par POLARIZADO Dback ou Dmirror (+- 15 uteis para entrega)

• 2º par, BR Dsafe.

Marcas seleccionadas para óculos de sol de oferta:

• EGO

• POLARIZED

• MONTANA

• TRICO

• KYPERS (não estão incluídos os KYPERS Premium – KYPPREM.%)

Marcas seleccionadas para óculos de sol de oferta:
• PH

• Mango Men

• Mango

• Custo Barcelona

• Paul & Bear

• Pepe Jeans

• António Banderas

• Red Swiss

• Allsucess

• Xelis

• Sunoptic

• Javier Larrainzar

• Amichi

• El Caballo

• Davidelfin

• Univo

• IMPACT

• OWLET

• SOPTIC

• KYPERS

• TRICO

• NOBRAND

Esta campanha não acumula com descontos, protocolos e outras campanhas em vigor.



Conselheiros da Visão

Característica das ofertas

Oferta do 2º PAR com lentes progressivas, monofocais e óculos de sol

Campanha válida até 15 de Dezembro de 2018 e disponível nas Ópticas Conselheiros da Visão aderentes 
limitada às condições particulares de cada oferta.

Oferta do 2º par com lentes progressivas
Campanha válida até 15 de Dezembro de 2018 e disponível nas Ópticas Conselheiros da Visão aderentes

Descrição da oferta

Campanha válida para a compra de óculo com lentes progressivas EUROVISION, com oferta do 2º óculo con-
stituído igualmente por lentes progressivas EUROVISION e aro da marca FITNESS. O(a) beneficiário(a) poderá 
ser outra pessoa do agregado ou amigo. A oferta do segundo par é válida até 60 dias após a compra do 1º 
par e relativa ao conjunto de artigos de menor valor.

Oferta do 2º par com lentes monofocais
Campanha válida até 15 de Dezembro de 2018 e disponível nas Ópticas Conselheiros da Visão aderentes

Descrição da oferta

Campanha válida na compra de lentes monofocais EUROVISION 1.6 SHT branca da gama de stock. A oferta 
do 2º par de óculos com lentes monofocais EUROVISION 1.5 SHT branca da gama de stock (esf: +/-2.00D Cyl: 
+2.00D) e aros limitada às marcas exclusivas Ocean, Fitness, Byblos e Kate Spade cujo beneficiário poderá ser 
outra pessoa do agregado ou amigo. A oferta do segundo par é válida até 60 dias após a compra do 1º par e 
relativa ao conjunto de artigos de menor valor.

Oferta do 2º óculo de sol
Campanha válida até 15 de Dezembro de 2018 e disponível nas Ópticas Conselheiros da Visão aderentes

Descrição da oferta

Campanha válida na compra de um óculo sol de valor superior a 125 €. Oferta do segundo óculo de sol limit-
ada às marcas exclusivas Ocean, Polaroid e Demetz.

A oferta do segundo par é válida até 60 dias após a compra do 1º par e relativa ao conjunto de artigos de 
menor valor.

Condições gerais
No início do acto da compra o beneficiário está obrigado a informar ser portador do direito da oferta sob 
pena de lhe ser reservada a oferta caso assim não proceda.

As ofertas contempladas nas campanhas são sempre relativas ao conjunto de artigos com menor valor. 

Campanhas válidas até 15 de Dezembro de 2018 e disponíveis apenas nas Ópticas Conselheiros da Visão 
aderentes.

Exclusões

Campanhas não acumuláveis entre si ou com outras convenções, promoções, campanhas, protocolos ou 
descontos anunciados ou disponíveis e em vigor. O cliente optará pelo acordo que melhor o beneficia.



Optimed

Leve 2 pague 1:

Campanha válida na compra de:

• Armação + Lentes unifocais orgânicas com anti-reflexo, oferta do segundo par. As lentes de oferta serão 

lentes de stock 1.5 com endurecimento. Oferta da armação de marcas seleccionadas.

• Armação + Lentes progressivas Indo orgânicas com anti-reflexo, oferta do segundo par com a mesma 

graduação. As lentes de oferta serão iguais às primeiras com endurecimento. Oferta da armação de mar-

cas seleccionadas. 

• Óculos de sol, oferta do segundo par de óculos das marcas seleccionadas.  

• Óculos de sol graduados, oferta do segundo par de óculos das marcas seleccionadas, com lentes de sol 

graduadas. As lentes de oferta serão lentes de stock 1.5.


