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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

RUSSAS - Av. Dom Lino, 1177 - Centro - Fone: (88) 3411.1267
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

ITAPIPOCA - Rua Dom Aureliano Matos, 384 - Centro - Fone: (88) 3631.1075
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

PAJUÇARA - Rua Luzanira Fermon, 204 - Maracanaú
Fones: (85) 3272.7926 / (85) 98870.8232
AQUIRAZ - Rua Francisco Câmara, 556 - Lj 05 - Centro
Fones: (85) 3362.3556 / (85) 98870.8233

www.oticasboris.com.br

/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

C. ROLIM - Rua Pedro Borges, 75 Lj 71 - Centro - (Calçadão C.Rolim)
Fone: (85) 3021.5692
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

PASSARÉ - Rua XII, 200 - Lj 2 - Conj. Martins Soares
(Supermercado Super do Povo) - Fone: (85) 3469.5919
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

CAUCAIA - Rua Jerônimo Amaral, 504 A - Centro
Fones: (85) 3342.2120
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

*Com carro / Aviamos consulta.

BATURITÉ - Rua 15 de Novembro, 703 - Centro - Fone: (85) 3347.0078
PEDRO PEREIRA - Rua Pedro Pereira, 175 - Centro - Fones: (85) 3454.1808 / (85) 98726.2139
Rua Pedro Pereira, 197 - Centro - Fones: (85) 3252.8722 / (85) 98726.2140
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
Na compra de seus óculos de grau, nosso carro vai buscar e deixar você gratuitamente. Somente no perímetro Baturité.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

*Com carro / Aviamos consulta.

SHOPPING PÁTIO MARAPONGA - Av. Godofredo Maciel, 2640 - Lj 12
Fones: (85) 3495.1766 / (85) 98728. 0565
PEDRO PEREIRA - Rua Pedro Pereira, 175 - Centro - Fones: (85) 3454.1808 / (85) 98726.2139
Rua Pedro Pereira, 197 - Centro - Fones: (85) 3252.8722 / (85) 98726.2140
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
Na compra de seus óculos de grau, nosso carro vai buscar e deixar você gratuitamente. Somente no perímetro da Maraponga.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

GALERIA PROF. BRANDÃO - Rua Senador Pompeu, 920 - Lj 2A - Centro - Fones: (85) 3253.6961 / (85) 3454.1594
PEDRO I - Rua Gal. Sampaio, 1329 (esq. com Pedro I) - Centro - Fones: (85) 3231.6283 / (85) 3231.6284
SHOPPING AVENIDA - Av. Dom Luís, 300 - Lj 127/128 - Fones: (85) 3264.9484 / (85) 3264.9534
SHOPPING ACAIACA - Rua General Sampaio, 552 - Bloco A - Fone: (85) 3212.0110
SHOPPING BENFICA - Av. Carapinima, 2200 - Lj 106/106A - Fones: (85) 3281.2907 / (85) 3281.2549

www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

13 DE MAIO - Av. 13 de Maio, 1830 - Fátima - Fone: (85) 3281.8640
CONJUNTO ESPERANÇA - Av. Contorno Norte, 1594 D - Fone: (85) 3467.5200
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

SHOPPING PÁTIO ARVOREDO - Av. Presidente Costa e Silva, 2869
Lj 13 - José Walter - Fone: (85) 3291.2921
JOSÉ WALTER - Av. N, 1251 - 3ª Etapa - Conj. José Walter - Fone: (85) 3291.1074
PLANALTO AYRTON SENNA - Rua Apocalipse, 720 - Fone: (85) 3232.6122
www.oticasboris.com.br

/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

MISTER HULL - Av. Mister Hull, 5219 - Lj B (ao lado do Bradesco)
Antônio Bezerra - Fone: (85) 3235.0681
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

BARRA DO CEARÁ - Av. Mozart Pinheiro de Lucena, 1520
Fone: (85) 3481.9158
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

MERCANTIL G. BARBOSA - Av. Governador Parsifal Barroso, 600
Lj 04 - Presidente Kennedy
Fones: (85) 3281.2313 / (85) 3478.6066 / (85) 98965.0903
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

HIPER BOMPREÇO PAPICU - Av. Engenheiro Santana Júnior, 999 - Lj 05
Fone: (85) 3262.0210
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

NORTH SHOPPING - Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Lj 440 - Fone: (85) 3032.9183
SHOPPING PARANGABA - Rua Germano Franck, 300 - Fone: (85) 3032.7520
HIPER BOMPREÇO JACARECANGA - Av. José Bastos,1012 - Lj 02 - Fone: (85) 3223.2323
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

PACAJUS - Rua Cônego Eduardo Araripe, 1392 - Centro
Fone: (85) 3348.7574
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

GENIBAÚ - Av. Senador Fernandes Távora, 3227 - Fone: (85) 3294.2764
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

EDSON QUEIROZ - Av. Washington Soares, 3000 - Lj 49
Reserva Open Mall - Fone: (85) 3278.3092
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

LIMOEIRO - Rua Cel. Francisco Remígio, 340 - Fone: (88) 3423.1516
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

QUIXADÁ - Av. Plácido Castelo, 1903 - Centro - Fone: (88) 3412.3792
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

SHOPPING RIOMAR - Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Sala 1019 - Papicu
Fone: (85) 3047.2047
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

SANTA QUITÉRIA - Rua Antônio Sabóia, 404
Fones: (88) 3628.0624 / (88) 99345.0887 / (88) 99924.4310
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

MARANGUAPE - Rua Cel. Antônio Botelho de Sousa, 177 - Centro
Fones: (85) 3341.0373 / (85) 3341.0929
MARACANAÚ - Rua 40 A, 146 - Conj. Jereissati II
Fones: (85) 3382.2450 / (85) 3382.1808

www.oticasboris.com.br

/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

ITAPAJÉ - Praça Major Ricardo Carneiro, 52 - Centro
Fone: (85) 3346.0331
IRAUÇUBA - Av. Paulo Bastos, 1092 - Fone: (88) 3635.1330
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

LIBERATO BARROSO - Rua Liberato Barroso, 33 - Fone: (85) 3254.6366
SANTOS DUMONT - Av. Santos Dumont, 1111 - LJ 06
(Esq. c/ Antonio Augusto) - Centro - Fone: (85) 3252.3336
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

ALDEOTA - Rua Idelfonso Albano, 2071 - Lj 2 - Fones: (85) 3226.2754 / (85) 3252.4203
CENTRO - Rua Pedro Pereira, 460 - Lj 1 e 2 - Fone: (85) 3252.1675
MONTESE - Av. Gomes de Matos,1285 - Fone: (85) 3491.0696
ARACATI - Rua Coronel Alexandrino, 878 - Centro - Fone: (88) 3421.4971
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

PENTECOSTE
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

CASCAVEL - Av. Padre Valdevino Nogueira, 2220 - Centro
Fone: (85) 3334.1419
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

HORIZONTE - Rua Juvenal de Castro, 217 - Centro - Fone: (85) 3336.2451
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

PARANGABA - Av. Sete de Setembro, 152A - Fone: (85) 3484.6301
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.
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Não jogue este encarte em via pública. Recicle.

Aceitamos:

Aviamos consulta.

TABULEIRO - Rua Batista Maia, 4651 - Centro - Fone: (88) 3424.7899
www.oticasboris.com.br
/oticasboris

@oticasboris

@OticasBoris

A doação poderá ser realizada com livros usados. Os descontos serão estabelecidos por loja (com um intervalo de valor entre 30 e 50 reais no máximo), não serão cumulativos com outros descontos eventualmente
ofertados. O desconto é válido pelo lote de livros doados por cada cliente e deverá ser utilizado somente para um produto ou produtos comprados na mesma Nota Fiscal. Os livros doados deverão ter cadastro na Agência
Brasileira do ISBN (Internacional Standard Book Number). Para ter direito ao desconto, o consumidor deve doar livros em bom estado (contendo todas as páginas e sem rasuras que prejudiquem a leitura). Livros de
atividades ou de colorir não devem estar completamente preenchidos. Os livros recolhidos serão doados para a Instituição Peter Pan ao final da ação promocional. A Boris Trading reserva-se o direito de trocar a instituição
escolhida por outra que, com as mesmas características, aceite receber a doação. *Óticas Boris, especialista em óculos de grau (OB), é propriedade da Boris Trading. Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de
01/10/2015 a 31/10/2015 ou enquanto durar o estoque. Consulte o regulamento e as condições de pagamento nas lojas. Reservamos o direito de corrigir erros de digitação e gráficos.

PANFLETO_DIA DAS CRIANCAS_BORIS_.indd 33

25/09/15 18:50

