
 
 

 
ÓTICA SAMS QUADROS 

REGULAMENTO DE CAMPANHA 
 

 
Campanha: CAMPANHA DESCONTO 15% NAS PRIMEIRAS LENTES + OFERTA 2º PAR DE LENTES. 
Unidades Comerciais em que a campanha funciona: Ótica SAMS Quadros de Lisboa e do Porto. 
Duração da campanha: de 10 de agosto a 31 de dezembro de 2022; 
 
Condições gerais:  

- Campanha exclusiva para beneficiários SAMS Quadros. 
- 15% de desconto nas primeiras lentes. 
- Oferta das segundas lentes. 
- O 2° par de lentes oftálmicas terá exatamente a mesma graduação que o 1° par adquirido 

pelo cliente. 
- O cliente só pode optar pela aquisição do 2° par no ato da encomenda do 1° par. 
- Após ter efetuado a encomenda não é possível aderir mais tarde a esta campanha. 
- Esta campanha não é acumulável com qualquer desconto. 

 

ZEISS 1° PAR 2° PAR 

 
 
 
 
 
 
 

PPOGRESSIVAS 

Na compra de 1 par de lentes ZEISS 

Progressiva Individual, branca ou 

fotocromática com tratamento. 
OFERTA de 1 par de lentes com a mesma 

geometria, índice igual ou inferior, graduação, 

branca ou com coloração uniforme ou degradé 

de catálogo ou Adaptive Sun, Zeiss. 
Na compra de 1 par de lentes ZEISS 

Superb, branca ou fotocromática, com 
tratamento. 

 
Na compra de 1 par de lentes ZEISS 

Progressiva DriveSafe, branca ou 

fotocromática, com tratamento. 

OFERTA de 1 par de lentes Zeiss DriveSafe com 

a mesma geometria, índice igual ou inferior, 

graduação, branca ou com coloração uniforme 

ou degrade de catálogo ou Adaptive Sun, Zeiss. 

 
 

DIGITAL 

Na compra de 1 par de lentes ZEISS 

Digital Individual, branca ou 

fotocromática, com tratamento 

Blue Protect. 

OFERTA de l par de lentes com a mesma 

geometria, índice igual ou inferior, graduação, 

branca ou com coloração uniforme ou degrade 

de catálogo ou Adaptive Sun, Zeiss. 

 
 
 
 



 
 

 
ÓTICA SAMS QUADROS 

MONOFOCAIS 

Ma compra de 1 par de lentes ZEISS 

Monofocais individuais, branca com 

tratamento. 
OFERTA de 1 par de lentes com a mesma 

geometria, índice igual ou inferior, graduação, 

branca ou com coloração uniforme ou degrade 

de catálogo ou Adaptive Sun, Zeiss. 

Na compra de 1 par de lentes ZEISS 

Monofocais Superb, branca ou 

fotocromi3tica, com tratamento. 

 
Na compra de 1 par de lentes ZEISS 

fv1onofocals DriveSafe, branca ou 

fotocromática, com tratamento. 

OFERTA de 1 par de lentes Zeiss DriveSafe 

com a mesma geometria, fndice igua! au 

inferior, graduação, branca ou com coloração 

uniforme ou degrade de catálogo ou Adaptive 

Sun, Zeiss. 

 

ERGOLENS  1° PAR 2° PAR 

PPOGRESSIVAS 

Na compra de 1 par de lentes 

progressivas i-Ergolens, com índice 

1.6 ou 1.67, com antirreflexo. 

OFERTA de 1 par de lentes progressivas solares 
Ergolens índice igual ou inferior. As lentes de 
sol são com cor uniforme, sem base e sem 
coloração por amostra, com antirreflexo 

incluído. 

DIGITAL 

Na compra de 1 par de lentes 

monofocais Ergolens HD, com 

índice 1.6 ou 1.67, com antirreflexo. 

OFERTA de 1 par de lentes monofocais 

solares Ergolens índice igual ou inferior. As 

lentes de sol são com cor uniforme, sem base 

e sem coloração por amostra, com 

antirreflexo incluído. 

 
 
Ótica SAMS Quadros Porto 
Rua Júlio Dinis, n.º 935 R/C Dto.  
4050-327 Porto 
Tel.: 221 119 739   
Email: porto@oticasamsquadros.pt 
 
Ótica SAMS Quadros Lisboa 
Av. António Augusto de Aguiar, n.º 142 A   
1050-099 Lisboa 
Tel.: 215 825 128    
Email: lisboa@oticasamsquadros.pt 
 
Horário de 2ª a 6ª feira das 10h às 19h e aos sábados das 10h às 18h30. 
 
 
Não acumulável com outras campanhas/descontos/protocolos/talões/vouchers. 

mailto:porto@oticasamsquadros.pt

