
BLOOVS EYEWEAR

Oferta especial COAC



¿QUE ÉS BLOOVS EYEWEAR?

Bloovs Eyewear es una marca jove nascuda a 
Barcelona que busca donar un toc més 

dinàmic i desenfadat al mon de les ulleres de 
sol. 

Així doncs, totes les ulleres de la col·lecció 
custom arriven al mercat dotades d’un sistema 

d’intercanvi de lents i barnilles. Per que la 
experiència de l’usuari sigui el més complerta 

possible no comercialitzem una “ullera 
normal” sinó un pack que integra un frontal, 
dos jocs de vidres i dos parells de barnilles. 

D’aquesta manera, podràs adaptar les teves 
ulleres a les diferents situacions del teu dia a 

dia. 



PROMOCIÓ COAC

Encara falten alguns mesos perquè arribi l’estiu 
però el sol ja comença a apretar. Per això hem 

volgut llençar una promoció per tots els 
arquitectes del COAC on puguin aconseguir 
qualsevol de les nostres ulleres de sol amb un 

interessant descompte del 65%. 

Així doncs, amb el Codi: COAC podràs 
comprar al nostre WEB amb un 65% de 

descompte. 

CODI DESCOMPTE: COAC



PASOS A SEGUIR

El procés es molt senzill. T’expliquem pas a pas com 
obtenir el 30% de descompte en la teva comanda: 

1. El primer que hauràs de fer és accedir al nostre 
WEB: www.bloovseyewear.com

2. Seguidament entrar a la secció CUSTOM i/o 
performance i afegir els models que més 
t’agradin a la cistella de la compra. 

3. Seguidament accedeix a la cistella i comença 
amb el procés de pagament. Veuràs que a la part 
inferior hi ha un requadre on afegir el codi: 
COAC.

4. Seguidament prem al botó “APLICAR 
DESCUENTO” i ja estaràs llest per acabar la 
compra amb el 65% aplicat. 

Amb el codi especial COAC podràs comprar 
qualsevol dels nostres models de sol (tant de la 
col·lecció CUSTOM com de la PERFORMANCE 
amb un descompte molt especial: 

• CUSTOM: PVP 44€ - PVP COAC: 15,4€ (Estalvia 
28,60€)

• PERFORMANCE: PVP 59€ - PVP COAC: 20,65€ 
(Estalvia38,35€).   

QUANT M’ESTALVIO?

COM OBTENIR L’OFERTA?

http://www.bloovseyewear.com/

