FAQ | Voucher 20%OFF ZEISS Kids
- Como faço para utilizar o voucher que recebi e obter meu desconto de 20%OFF?
1. Após o cadastro na landing page da campanha, aguardar o contato da loja credenciada ZEISS para
agendamento da visita. Caso prefira ou tenha urgência, você poderá entrar em contato diretamente
com a loja credenciada ZEISS escolhida para agendamento da sua visita.
2. No dia da visita, tenha consigo o voucher que deverá ser apresentado para a obtenção do
desconto de 20%OFF em uma par de lentes ZEISS Kids (sendo válido um por email)
- O que são lentes ZEISS Kids? E o que trazem de benefício aos meus filhos?
São lentes projetadas especialmente para o público infanto-juvenil. Fabricadas com policarbonato,
material que traz segurança contra impacto. Contam com a tecnologia Freeform, que promove uma
precisão nas lentes, reduzindo o desfoco periférico, ao mesmo tempo em que garante uma visão
mais ampla e nítida.
As lentes ZEISS Kids contam com tratamento Duravision® BlueProtect, que promove o bloqueio da
luz nociva proveniente de equipamentos eletrônicos, como laptops, tablets e smartphones, e todas
elas já saem de fábrica com a moderna Tecnologia UVProtect, que fornece máxima proteção contra
os raios ultravioletas causadores de sérios prejuízos à visão.
As lentes oferecem também garantia de um ano para troca por quebra e até duas substituições para
casos de mudança de dioptria (grau), comuns em crianças e adolescentes, uma vez que o globo
ocular continua se desenvolvendo ao longo dos anos, só se estabilizando na fase adulta.
- Por que preciso agendar horário para usar meu voucher?
Estamos seguindo todos os protocolos de segurança e higiene para evitar aglomerações em loja.
Dessa forma, para seu maior conforto e segurança, ao falar com a loja solicitamos agendar a visita
informando a data e horário de sua preferência.
Esse processo de agendamento com a loja é necessário para também garantir o uso do voucher.
- Posso fazer usar o voucher em mais de um óculos?
Não. O voucher é exclusivo por cliente e válido para 1 par de lentes ZEISS Kids por email.
- Como obter o voucher de 20%OFF nas lentes ZEISS Kids?
Para se obter o desconto:

. entrar na landing page: www.olhardemaezeiss.com.br
. preencher os dados de cadastro
. escolher uma ótica credenciada ZEISS
. aceitar os termos e condições e finalizar o cadastro
Na página de confirmação do cadastro, já receberá o voucher e também receberá via e-mail.
A loja selecionada irá entrar em contato para marcar o agendamento da visita a loja (seguindo todos
os protocolos de saúde e segurança) e o número do voucher deverá ser informado pelo consumidor
no dia em que comparecer à loja.
Ou seja, para obter o benefício do voucher, o consumidor deverá aceitar todos termos e condições
descritos na landing page da promoção e após a escolha da loja credenciada ZEISS, deverá:
. informar o voucher
. confirmar o agendamento via contato direto com a loja credenciada ZEISS escolhida
. comparecer na loja na data e horário confirmados com o voucher em mãos para liberação do
benefício pela loja
- Como funciona a promoção 20% OFF ZEISS Kids?
Ao receber o voucher por e-mail, na compra de um par de lentes ZEISS Kids você ganha o 20%OFF
de desconto e deverá apresentar o voucher no dia do atendimento em loja.
O voucher é único e intransferível.
Consulte regulamento completo em www.olhardemaezeiss.com.br
- Quais lentes estão disponíveis na promoção ZEISS Kids?
Tabela válida a partir de 15/03/2021
PREÇOS SUGERIDOS
CONSUMIDOR
PORTFOLIO ZEISS Kids

Índice

DuraVision
BlueProtect
($ tabela)

DuraVision
BlueProtect
(20%OFF)

ZEISS Visão Simples
Freeform KIDS

Poli

R$ 1.524,00 R$

1.219,20

ZEISS Visão Simples
Freeform KIDS
PhotoFusion™ Cinza

Poli

R$ 2.030,00 R$

1.624,00

vantagem
consumidor

Serviços
Serviços adicionais serão cobrados:
. Tingimento (opcional) Válidas todas as colorações ZEISS, exceto cores Amostra
. Montagem (opcional)
Alertas e Exceções
. Cada voucher proporciona o desconto apenas de 1 par de lentes ZEISS Kids, referente a 1 CPF
determinado e precisa ser apresentado no ato da solicitação das lentes à Ótica credenciada ZEISS
. Cada CPF só possui direito de um voucher apenas e o desconto não se soma a outras promoções.
. O Voucher de 20%OFF para um par de lentes ZEISS Kids é válido por tempo determinado:
De 26/04/2021 a 30/05/2021
sendo comunicada qualquer alteração quanto à validade com 30 dias de antecedência. O resgate do
benefício poderá ser realizado somente até 23h59 15.06.21.
. Dúvidas gerais podem ser esclarecidas pelos nossos canais de Atendimento
Telefone 0800-704 7012
sac.br@zeiss.com
- Quais são as lojas participantes?
Encontre a lista completa de lojas credenciadas ZEISS participantes em
https://www.zeiss.com.br/vision-care/search/onde-encontrar.html

./.

