
REGULAMENTO DA AÇÃO COMPROU E GANHOU 
“PROMOÇÃO DIA DOS NAMORADOS SAMSUNG” 

 
 
1. DA AÇÃO COMPROU E GANHOU - PROMOÇÃO DIA DOS NAMORADOS SAMSUNG. 

 

1.1 A presente ação “Promoção Dia dos Namorados Samsung (“Ação”) é realizada pela 

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA, sediada na Avenida dos Oitis, nº. 1.460, Distrito 

Industrial II, Manaus, CEP 69075-842, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.280.273/0001-37 

(“Samsung”). 

 

1.2. A Ação conta com a parceria das seguintes empresas parceiras (“Lojas Participantes”): 

LISTAS DE LOJAS PARTICIPANTES 

FNAC 

SARAIVA.COM 

MAGAZINE LUIZA 

FAST SHOP 

FUJIOKA 

CASAS BAHIA 

CBD 

CARREFOUR 

CARREFOUR.COM 

NOVA PONTO.COM 

B2W 

PERNAMBUCANAS 

MAGAZINE LUIZA.COM 

SAMSUNG ONLINE 

LOJAS SAMSUNG 

GAZIN 

MARTINS 

DOMESTILAR 

FORMOSA 

INFO STORE 

LIDER 

MARTINELLO 

G.BARBOSA 

GRUPO MATEUS 

IBYTE 

MIRANDA 

MV.COM 

NAGEM 

LOJAS COLOMBO 

LOJAS LEBES 

MADEIREIRA HERVAL 

 



1.3. Durante o período da Ação ou enquanto durar o estoque das lojas, qualquer pessoa física, 

com no mínimo de 18 (dezoito) anos, residente em território nacional, que adquirir um 

smartphone Samsung Galaxy S9 ou S9+ (“Produtos”), nas lojas físicas ou online 

participantes, será contemplado com o desconto de 50% (cinquenta por cento) na compra de 

um Smartphone Samsung Galaxy A8 ou A8+ (“Desconto”). 

 

1.4. O Desconto não é cumulativo com qualquer outro desconto. 

 

1.5. O valor de 50% (cinquenta por cento) de desconto é determinado através do preço histórico 

do produto aplicado na Loja Participante. 

 

1.6. A disponibilidade mínima de estoque por cada rede de lojas participantes será de 01 (uma) 

unidade de item com Desconto. Desta forma, o participante deverá, antes de realizar a 

compra, verificar: 

 

i)   Se a loja em que a compra será efetuada é uma das lojas participantes da 

promoção; e 

 

ii)  Se ainda há disponibilidade de estoque. 

 

2. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1. Ação válida para o período de aquisição dos Produtos nas lojas e sites online participantes, 

de 30 de maio de 2018 até 17 de junho de 2018 ou até quando durarem os estoques dos 

Descontos dessa Ação, o que ocorrer primeiro.  

 

3. DO DESCONTO: 

 

3.1. PARA A LOJA FÍSICA: O Desconto será fornecido diretamente na loja no momento da 

compra do Samsung Galaxy S9 ou S9+ e do Galaxy A8 ou A8+ concomitantemente. Não 

será fornecido um voucher para obtenção posterior do Desconto.  

 

3.2. PARA AS LOJAS ONLINE: Os interessados deverão acessar o website das Parceiras e 

adquirir um Samsung Galaxy S9 ou S9+ em conjunto com o Galaxy A8 ou A8+. Não será 

fornecido um voucher para obtenção posterior do Desconto. 

 
3.3. A compra online será automaticamente cancelada na ocorrência das seguintes hipóteses: (i) 

dados incompletos ou inválidos; e (ii) dados falsificados, dentre outras situações que 

demonstrem irregularidade. 

 

3.4. Cada participante da Ação ganhará o Desconto correspondente de acordo com a 

disponibilidade em estoque dos Produtos e Descontos, não sendo concedido o Desconto não 

haja mais estoque. 

 

 



3.5. O valor do desconto não incidirá sobre o valor do frete, que será cobrado de acordo com a 

região de entrega do Produto. 

 

3.6. O Produto não poderá ser entregue caso não esteja disponível em estoque. 

 

3.7. O Desconto não poderá ser trocado ou convertido em dinheiro. 

 

3.8. O Desconto é pessoal e intransferível. 

 

3.9. A forma de pagamento, assim como a entrega dos Produtos é determinada e de 

responsabilidade única e exclusivamente da Loja Participante. 

 
4. CONDIÇÕES GERAIS 

 

 

 

4.1. Este regulamento estará disponível no site 
www.samsung.com.br/regulamentos/diadosnamorados.pdf,  assim como em forma impressa 
nas lojas participantes. 
 

4.2. Fica garantido o direito de arrependimento em compras realizada online no site da Loja 

Participante, sendo que deverá ser exercido para os dois itens adquiridos 

concomitantemente. 

 

4.3. Não poderão participar pessoas desta Ação pessoas jurídicas ou pessoas físicas menores 

de 18 (dezoito) anos e/ou não residentes no Brasil. 

 

4.4. Na hipótese de ocorrência de verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de 

burlar as disposições deste Regulamento e suas regras, a empresa Parceira ou participante 

perderá(ão) o direito ao Desconto, sem prejuízo de ser responsabilidade civil e criminalmente 

conforme previsto em lei. 

 

4.5. A presente Ação não é cumulativa com outras campanhas e promoções que ocorram nas 

cidades onde se localizam os pontos-de-venda participantes, exceto se aqui previsto 

expressamente. 

 

4.6. Todas as dúvidas e/ou questões resultantes serão solucionadas pelo telefone 4004-0000 

(Capitais e grandes centros) e 0800-124-421 (demais cidades e regiões) – Segunda a sexta-

feira, das 8h00 às 22h, e sábado das 9hs às 18hs, considerando as normas de proteção ao 

consumidor em vigor. 

 

4.7.  O presente regulamento poderá ser alterado e/ou a Ação suspensa ou cancelada, sem aviso 

prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que esteja 

fora do controle da Samsung e que comprometa a Ação de forma a impedir ou modificar 

substancialmente a condução desta como originalmente planejada. 

 

http://www.samsung.com.br/regulamentos/diadosnamorados


4.8. Poderão existir condições especiais de acordo com as práticas operacionais de cada Loja 

Participante desta Ação. 

 

 

4.9. A Ação independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou operação 

assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1º 

da Lei Federal 5.768/71. 

 

4.10. A participação nesta Ação implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste 

regulamento. 

 

4.11. Fica desde já, eleito o foro da Comarca do Estado de São Paulo, com plena concordância de 

todos os participantes, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, 

para dirimir qualquer dúvida a respeito do presente regulamento ou da Ação a que ele se 

refere. 

 

 

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. 


