
	  
	  

REGULAMENTO 

Campanha Samsung – Veja mais. Sinta mais. 
 
 
1. Definições 
 
1.1. “Campanha Samsung – Veja mais. Sinta mais”: Denominação da Campanha referente à 

gama de televisores Samsung nos modelos referidos no Artigo 2.º do presente Regulamento. 

 
1.2. Participante: Qualquer pessoa singular, maior de 18 anos, residente em Portugal, que tenha 

comprado um televisor Samsung nos modelos referidos no Artigo 2.º do presente Regulamento e 

que aceite as condições deste Regulamento. 

 
1.3. Promotora: A Samsung Electrónica Portuguesa, S.A. (“Samsung”), com sede no Lagoas 

Park, Edifício 5B – Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, pessoa coletiva nº 501325301, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o mesmo número. 

 

1.4. Duração: A “Campanha Samsung – Veja mais. Sinta mais” é válida para compras dos 

televisores Samsung nos modelos referidos no Artigo 2.º do presente Regulamento efetuadas nas 

Lojas Aderentes, listadas no Artigo 4.º do presente Regulamento, entre o dia 22 de junho de 2015 

e o dia 2 de agosto de 2015. 
 

2. Ofertas 
 

A “Campanha Samsung – Veja mais. Sinta mais” contempla uma oferta diferente em função do 

televisor e do modelo comprado, nos seguintes termos: 

 

2.1. Oferta de uma Soundbar Curva na compra, numa das Lojas Aderentes, de um dos seguintes 

Modelos de Televisor SUHD curvo da Samsung - UE78JS9500TXXC, UE65JS9500TXXC, 

UE65JS9000TXXC, UE55JS9000TXXC, UE55JS8500TXXC, UE48JS8500TXXC. O Modelo 



	  
	  
da Soundbar atribuída como Oferta será determinado em função do Modelo de Televisor SUHD 

curvo comprado nos termos descritos no quadro em baixo 
	  

Produto	  Adquirido	   Oferta*	  

Série	   Modelo	  TV	  S-‐UHD	   Modelo	  SoundBar	  Curva**	  
UE78JS9500TXXC	   HW-J8501/ZF	  

9500	   UE65JS9500TXXC	   HW-J7501/ZF	  

UE65JS9000TXXC	   HW-J7501/ZF	  

9000	   UE55JS9000TXXC	   HW-J7501/ZF	  

UE55JS8500TXXC	   HW-J7501/ZF	  
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8500	   UE48JS8500TXXC	   HW-J6001/ZF	  

	  
*	  Oferta	  direta	  em	  loja	  e	  limitada	  ao	  stock	  existente.	  Oferta	  não	  é	  cumulativa	  com	  outras	  promoções	  
em	  vigor.	  
**A	  oferta	  da	  Soundbar	  será	  gerida	  pela	  Loja	  de	  acordo	  com	  a	  disponibilidade	  de	  stock	  do	  modelo	  
abrangido	  na	  campanha.	  
	  
	  
2.2. Oferta de vale de 125€ na compra conjunta de uma nova TV UHD plana da Samsung e de 

uma Soundbar da Samsung num dos modelos incluídos na tabela apresentada abaixo, nas 

Lojas Aderentes. O valor de oferta apenas poderá ser utilizado para descontar no preço global 

da compra conjunta do televisor e Soundbar Samsung adquirido. Esta campanha é válida 

apenas nas Lojas Aderentes indicadas no Artigo  4.º do presente Regulamento.  

Modelos	  de	  TV	  e	  Soundbar	  Samsung	  adquiridos	  conjuntamente	  
	  

Oferta***	  

TV Samsung com o modelo UE55JU6410UXXC e Soundbar Samsung com 
o modelo HW-H450/ZF 

TV Samsung com o modelo UE48JU6410UXXC e Soundbar Samsung com 
o modelo HW-H450/ZF 

 
TV Samsung com o modelo UE40JU6410UXXC e Soundbar Samsung com 

o modeloHW-H450/ZF 

Vale de 125€ 

***	  Oferta	  direta	  em	  loja	  e	  limitada	  ao	  stock	  de	  produtos	  existente.	  Oferta	  não	  é	  cumulativa	  com	  
outras	  promoções	  em	  vigor.	  



	  
	  
 

2.3. Oferta de vale de 250€ na compra conjunta de uma nova TV Curva UHD Samsung e de uma 

Soundbar da Samsung num dos modelos incluídos na tabela apresentada abaixo, nas Lojas 

Aderentes. O valor de oferta apenas poderá ser utilizado para descontar no preço global da 

compra conjunta do televisor e Soundbar Samsung adquirido. Esta campanha é válida apenas 

nas Lojas Aderentes indicadas no Artigo  4.º do presente Regulamento. 

  

Modelos	  de	  TV	  e	  Soundbar	  Samsung	  adquiridos	  conjuntamente	  
	  

Oferta***	  

TV Samsung com o modelo UE65JU7500TXXC e Soundbar Samsung com o 
modelo HW-J7501/ZF 

TV Samsung com o modelo UE55JU7500TXXC e Soundbar Samsung com o 
modelo HW-J6001/ZF 

TV Samsung com o modelo UE55JU6500KXXC e Soundbar Samsung com 
o modelo HW-J6001/ZF 

TV Samsung com o modelo UE48JU7500TXXC e Soundbar Samsung com o 
modelo HW-J6001/ZF 

TV Samsung com o modelo UE48JU6510UXXC e Soundbar Samsung com 
o modelo HW-J6502/ZF 

TV Samsung com o modelo UE48JU6500KXXC e Soundbar Samsung com 
o modelo HW-J6001/ZF 

Vale de 250€ 

***	  Oferta	  direta	  em	  loja	  e	  limitada	  ao	  stock	  de	  produtos	  existente.	  Oferta	  não	  é	  cumulativa	  com	  
outras	  promoções	  em	  vigor.	  
	  
	  
 

2.4 A Oferta a atribuir será livre de qualquer ónus ou encargo, sendo da responsabilidade da Promotora o 

pagamento dos impostos a que esta esteja sujeita. 

 

2.5 Em caso algum poderá a oferta indicada no artigo 2.1. do presente Regulamento ser substituída por 

dinheiro ou por outros artigos Samsung que não estejam contemplados na Campanha e indicados no 

Artigo 2.º do presente Regulamento.  



	  
	  
 
 
3. Outras Condições	  
 

3.1. O Participante, ao efetuar o levantamento da Oferta na Loja Aderente, aceita automática e 

integralmente o presente Regulamento, acatando todas as regras nele estabelecidas. 

 

3.2. Caso exista motivo atendível, a Promotora poderá introduzir alterações neste regulamento, as quais 

entrarão em vigor após a sua publicação em http://www.samsung.com/veja-mais-sinta-mais  

 

3.3. A Promotora reserva-se o direito de acrescentar ou modificar as atividades acima mencionadas no 

decorrer da Campanha. 

 

3.4. A Promotora reserva-se o direito de suspender parcial ou definitivamente a participação de 

Participantes que incumpram qualquer das disposições constantes do presente Regulamento, que 

impossibilite a manutenção da sua participação na Campanha. Neste caso, o Participante não terá direito 

ao recebimento da oferta. 

 

4. Lojas Aderentes 
 
A. FERREIRA, LDA. 

ABEL RIBEIRO-ELECT E MOBILIAS LDA 

ACACIO MACEDO ARAUJO LDA 

ALBERTO D MONTEIRO E FILHOS LDA 

ALBINO NOVAIS DA VENDA & FILHOS,LDA 

ALVARO ELECTRODOMESTICOS,LDA. 

ARMANDO FARIA FERNANDES,LDA 

AVILECTROLARSOM, LDA. 

AUCHAN 

BALTAZAR LIMA SOC.UNIPESSOAL,LDA. 

BELMIRO RIBEIRO & FILHOS,LDA. 



	  
	  
BRAGAJAV LDA 

CONFORT 

DARIO A. ALMEIDA, ELECTRO. LDA 

DISCOTECA JUVENIL LDA 

EL CORTE INGLES 

ELECTRILAR-HENRIQUE SANTANA-COM-EL. 

ELECTRO PONTECNICA J.M.PEREIRA,LDA. 

ELECTRO S. MAMEDE DE RIBEIRO & 

ELECTRO SACAVEM DE ANTONIO A. 

ELECTROCORTES COMERCIO E REPARACAO 

ESTABELECIMENTOS MENDES- ELECTROD. 

FERNANDO GONCALVES CARVALHO,LDA. 

FNAC - PORTUGAL 

FRANCISCO MONSANTO UNIPESSOAL LDA 

HIPER REAL,LDA. 

JOAQUIM MONTEIRO E SILVA LDA 

LOJAS EXPERT 

LOJAS SUSIARTE 

LOJAS HELLO 

LOPES & LEMOS ELECT.,LDA. 

LUCIO A. CARVALHO, LDA. 

E-SHOP 

MAFRICENTRO-ELECTRODOMESTICOS 

MAGALHAES E VINHA LDA  

MARTINS & CORREIA, LDA. 

MOVEIS FERNANDES 

NUNO S MARIA FERNANDES UNIPESSOAL 

RADIO POPULAR, LDA. 

REBORDAOS & FERREIRA, LDA. 

RICK & MARK A MOBILAD DE PADRONELO 

ROSALAR-R.S.& SANTOS DISTRIBUICAO 



	  
	  
TELE ROCHA GAS MOVEIS E ELECTR.LDA. 

TIEN21 

TOMAREL - SOC. TECN. ELECTR., LDA. 

WORTEN EQUIPAMENTO PARA LAR S.A. 

RADIO BELA SOM LDA. 

TELITAL -TELEF E ELECTR DE CONS LDA 

GILBERTO VIEIRA SECO, LDA 

PINHO TAVARES & FILHOS, LDA. 

CANARIO & FILHOS, LDA. 

PEDRO VIEIRA LDA 

 
 
5. Pedidos de Esclarecimento 
 
Qualquer pedido de esclarecimentos sobre a presente Campanha deverá ser apresentado ao email de 

apoio, nos dias úteis das 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00, através do seguinte contacto: 

 
E-mail: promo@samsungportugal.com	  


