
 
 

 
ÓTICA SAMS QUADROS 

REGULAMENTO DE CAMPANHA 
 

 
Campanha: desconto igual à temperatura 
Unidades Comerciais em que a campanha funciona: Ótica SAMS Quadros de Lisboa e do Porto; 
Duração da campanha: de 1 de julho a 31 de agosto de 2022; 
Funcionamento da Campanha: promoção destinada a todos os clientes que efetuem compras 
superiores a 100€ de óculos de Sol, nas lojas Ótica SAMS Quadros. Em compras superiores a 
200€, dobra o valor do desconto. 
Desconto válido apenas nos óculos de sol em stock na loja.  
Conheça as condições em loja. 
 
 
O desconto será efetuado da seguinte forma: 
O/a colaborador(a) da Ótica SAMS Quadros irá verificar a temperatura máxima prevista na 
localidade no dia em que está a realizar a compra, através do Site do Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera no seguinte link: 
http://www.ipma.pt/pt/otempo/prev.localidade.hora/   
O desconto em Euros será igual ao número de graus (ºC) da temperatura máxima prevista no 
dia e na localidade da compra ou capital do respetivo concelho em que a loja está inserida.  
 
 
Exemplo 1: Um cliente que efetuar uma compra no 
Porto, a temperatura máxima prevista é de 26º pelo 
que terá um desconto de 26€ na compra de óculos de 
sol em stock na loja e com preço superior a 100€.  
 
 
Exemplo 2: Um cliente que efetuar uma compra no 
Porto, a temperatura máxima prevista é de 26º pelo 
que terá um desconto de 52€ na compra de óculos de 
sol em stock na loja e com preço superior a 200€.  
 
 
 
 
 
 

NOTA: Se por algum motivo não for possível aceder ao site do Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera a informação sobre a temperatura atual será solicitada telefonicamente, pela loja, à 
sede ou outra loja da Ótica SAMS Quadros. 
 
 

http://www.ipma.pt/pt/otempo/prev.localidade.hora/


 
 

 
ÓTICA SAMS QUADROS 

 
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. 
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