REGULAMENTO
Campanha: “Registe a sua TV Samsung QLED e receba 10 vouchers Rakuten TV”
1. Definições
1.1. Campanha: Iniciativa da Promotora sob a denominação “Registe a sua TV Samsung
QLED e receba 10 vouchers Rakuten TV”, que visa promover os equipamentos
Samsung QLED e The Frame, dos modelos descritos no Artigo 3. do presente
Regulamento e premiar todos os clientes que consentiram no envio pela Samsung
de comunicações de marketing.
1.2. Participante: Qualquer pessoa singular, maior de 18 anos, residente em Portugal, que
(i) compre, no período entre 1 de junho de 2020 e 30 de junho de 2020, numa das
Insígnias Aderentes listadas no Artigo 8, um dos produtos identificados no Artigo 3,
(ii) registe o produto, (iii) tenha consentido, no momento da criação da sua conta
Samsung,

em receber comunicações de marketing, (iv) utilize os vouchers da

Rakuten TV no site desta até 31 de Agosto e (v) cumpra as restantes condições deste
Regulamento. O Participante deverá ter ou criar uma Conta Samsung (Samsung
Account), requisito obrigatório para o Registo do Produto através da Smart TV ou da
página https://www.samsung.com/pt/members/, e cumprir os restantes termos e
condições previstos no presente Regulamento. Para que não existam dúvidas, a
Conta Samsung (Samsung Account) necessária para o Registo do produto poderá ser
criada pelo Participante imediatamente antes do Registo do Produto.
1.3. Promotora: A Samsung Electrónica Portuguesa, S.A. (“Samsung”), com sede no
Lagoas Park, Edifício 5B – Piso 4, 2740-245 Porto Salvo, pessoa coletiva nº
501325301, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
mesmo número.
1.4. Período da Campanha: A Campanha é válida em caso de compra de uma TV Samsung
QLED ou The Frame nos modelos identificados no Artigo 3 deste Regulamento
(Produtos), numa das Insígnias Aderentes listadas no Artigo 8 do presente
Regulamento, entre o dia 1 de junho de 2020 e as 23h59do dia de 30 de junho de
2020. A data limite para o registo dos Produtos é o dia 30 de Junho de 2020. Os 10
(dez) vouchers da Rakuten TV devem ser redimidos até ao dia 31 de agosto de 2020,
seguindo as condições da Rakuten TV, disponíveis em https://rakuten.tv/pt/.
1.5. Registo do Produto: forma de participação na Campanha através do registo da
Samsung QLED ou The Frame adquirida pelo Participante. O Produto poderá ser
registado no Website, ou em alternativa, diretamente na Smart TV:

1. Registo do Produto no website https://www.samsung.com/pt/members/: Este
registo é estritamente necessário para a participação na Campanha e consiste
no correto e completo preenchimento do formulário de registo do produto
disponível para o efeito. Para que possam ser enviados os 10 vouchers da
Rakuten TV, o Participante deverá ter consentido no envio de comunicação de
marketing, aquando da criação da sua conta Samsung, no âmbito da aquisição
de equipamentos Samsung QLED ou The Frame identificados no Artigo 3 deste
Regulamento.
2. Registo do Produto diretamente na Smart TV Samsung QLED ou The Frame Forma de participação na Campanha através do registo da Samsung QLED ou
The Frame diretamente através das funcionalidades da Smart Tv as seguintes
etapas:


Conectar a Smart TV à Internet: Para ligar, após o processo de configuração,
aceder a Configurações > Geral > Rede > Abrir configurações de rede para
configurar a sua ligação à Internet;



Clicar no botão Smart Hub (casa) do comando para aceder ao primeiro ecrã;



Percorrer o menu e selecionar "Geral“ > “Gestor do Sistema” > “Conta
Samsung”;



Selecionar "Iniciar Sessão" ou caso ainda não possua uma conta selecionar
“Criar Conta” e preencher o formulário de registo, consentindo na receção de
informações de marketing;



A Campanha “Registe a sua TV Samsung QLED e receba 10 vouchers Rakuten
TV é destinada aos participantes que, no momento da criação da conta
Samsung, consentiram na receção de informações de marketing;



Após completar estes passos, poderá ver a sua Smart TV registada na sua
Samsung Account, juntamente com os seus outros produtos Samsung na
página https://www.samsung.com/pt/members/.

1.6. Oferta: A Campanha contempla a Oferta de 10 (dez) códigos promocionais que
atribuem, individualmente, o acesso a 1 filme UHD 4K na plataforma Rakuten TV
(https://rakuten.tv/pt) e através de aplicações designadas pela Rakuten TV, com os
conteúdos disponíveis na respetiva plataforma, em cada momento.

2. Participação
2.1 Para participar e receber a Oferta da Campanha descrita no Artigo 1.6. do presente
Regulamento, cada Participante deverá:
1. Durante o Período da Campanha, ou seja, entre 1 e 30 de Junho, efetuar a
compra de uma Samsung QLED ou The Frame, num dos modelos abrangidos
pela presente Campanha, conforme descritos no Artigo 3 deste Regulamento,
junto de qualquer uma das Insígnias Aderentes à presente Campanha e listadas
no Artigo 8.
2. Fazer o Registo do produto, através do Website ou diretamente na Smart TV,
depois de ter subscrito uma conta Samsung (que poderá ser criada
imediatamente antes desse registo, conforme referido no Artigo 1.5. do
Regulamento), nos termos referidos no presente Regulamento, até às 23h59
(hora de Portugal Continental) do dia 30 de junho de 2020, e por cada
equipamento Samsung adquirido abrangido pela presente Campanha.
3. Os Participantes que registem corretamente o Produto Samsung QLED TV ou
The Frame, nas datas mencionadas acima, irão receber os 10 vouchers no seu
e-mail de registo Samsung Account, que poderão redimir no website da
Rakuten TV até 31 de Agosto de 2020.

3. Produtos abrangidos pela Campanha
3.1. Nos termos do Artigo 2.1 do presente Regulamento, e de forma a receber a Oferta,
melhor identificada no seu Artigo 1.6., o Participante deverá comprar um dos seguintes
modelos de equipamentos contemplados pela presente Campanha:
QLED 8K

The Frame

QE65Q800TATXXC

QE32LS03TBKXXC
QE43LS03TAUXXC
QE50LS03TAUXXC
QE55LS03TAUXXC
QE65LS03TAUXXC
QE75LS03TAUXXC

QE75Q800TATXXC
QE82Q800TATXXC
QE65Q950TSTXXC
QE75Q950TSTXXC
QE85Q950TSTXXC
QLED 4K
QE43Q60TAUXXC

QE55Q75TATXXC

QE50Q60TAUXXC

QE65Q75TATXXC

QE55Q60TAUXXC

QE75Q75TATXXC

QE65Q60TAUXXC

QE49Q80TATXXC

QE75Q60TAUXXC

QE55Q80TATXXC

QE85Q60TAUXXC

QE65Q80TATXXC

QE50Q64TAUXXC

QE75Q80TATXXC

QE65Q64TAUXXC

QE85Q80TATXXC

QE55Q67TAUXXC

QE55Q95TATXXC

QE65Q67TAUXXC

QE65Q95TATXXC

QE75Q67TAUXXC

QE75Q95TATXXC

QE55Q70TATXXC

QE85Q95TATXXC

QE65Q70TATXXC
QE75Q70TATXXC
*Limitado ao stock existente de unidades dos modelos indicados nas Insígnias Aderentes. A Campanha válida
apenas para as Lojas localizadas em Portugal Continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores,
bem como para Lojas online mencionadas na listagem incluída no Artigo 8.

3.2. Caso o Participante decida, após a aquisição de qualquer equipamento relevante para
efeitos da presente Campanha, devolver o mesmo, no exercício dos seus direitos legais, o
Participante perderá o direito à Oferta, caso ainda não tenha recebido a mesma, ou caso já
a tenha em sua posse, a Oferta poderá ser cancelada de imediato após a devolução do
equipamento em causa.

4. Registo e Envio da Oferta
4.1. O Registo do Produto terá de ser efetuado até às 23h59 (hora de Portugal Continental)
do dia 30 de junho de 2020. Esta Campanha e, consequentemente, o Registo do Produto, é
apenas aplicável aos Participantes que tenham adquirido um modelo abrangido pela
presente Campanha, descrito no Artigo 3 deste Regulamento, durante o Período da
Campanha, numa Insígnia Aderente (listadas no Artigo 8 do Regulamento).

4.2. Todos os Participantes que registem o produto Samsung QLED TV ou The Frame, nas
datas mencionadas acima, irão receber o voucher no seu e-mail de registo Samsung
Account no prazo máximo de 15 (quinze dias).

4.3. O Participante é responsável pelo correto preenchimento de todos os dados no
formulário de Registo do Produto. A Promotora não se responsabiliza por extravios de
ofertas que resultem da indicação pelo Participante de endereços de e-mail insuficientes,
inexistentes ou incorretos e, nestes casos, o Participante perde o direito à Oferta.

5. Ativação da Subscrição
5.1. A data limite para a ativação da Oferta é o dia 31 de agosto de 2020, pelo que o
Participante deverá registar-se em https://rakuten.tv/pt e introduzir o voucher
promocional na área “utilizar cupão”.

5.2. Em caso de qualquer anomalia na ativação da subscrição ou na prestação dos serviços
incluídos na mesma, o Participante deverá entrar em contacto com a Rakuten TV, sendo
esta responsável por possibilitar a utilização dos vouchers.
5.3. A ativação da Oferta é da responsabilidade da Rakuten TV, sendo aplicáveis os Termos
e Condições Gerais disponíveis em https://rakuten.tv/pt. A Promotora é totalmente alheia
a esta matéria.
5.4. Apenas terão direito à Oferta mencionada Artigo 1.6. do presente Regulamento os
Participantes, conforme definidos no seu Artigo 1.2, que cumpram as condições de
participação aí mencionadas e tenham participado nos termos referidos no Artigo 2 deste
Regulamento.
5.5. A Oferta é apenas válida para novos utilizadores do serviço online de Rakuten TV,
maiores de 18 (dezoito) anos, residentes em Portugal. Para usufruir desta oferta, o
Participante terá de registar-se em https://rakuten.tv/pt e introduzir o código
promocional na área “utilizar cupão” junto do filme selecionado até ao dia 31 de agosto de
2020.

Termos

e

condições

disponíveis

na

página:

https://rakuten.tv/pt/terms_conditions/2415. Nenhum outro modelo, além do indicado
no Artigo 3.1 do Regulamento, está abrangido pela Campanha ou confere direito à Oferta.

5.6. A Oferta dos vouchers Rakuten TV inclui o acesso ao aluguer de 10 (dez) filmes UHD
4K, considerando as funcionalidades e plataforma disponibilizada pela Rakuten TV em
cada momento, podendo a Rakuten TV alterar os mesmos durante a vigência desta
Campanha, sendo que a Promotora não poderá ser responsabilizada por eventuais
alterações, na medida em que é totalmente alheia às mesmas.

5.7. A Oferta a atribuir será livre de qualquer encargo e pressupõe a subscrição de um
serviço online por subscrição em Portugal junto de um Operador.

5.8. A Oferta não é acumulável com outras ofertas da Promotora e/ou da Rakuten TV e não
é, em caso algum, convertível em dinheiro. A Oferta não pode ser trocada, revendida ou
utilizada para fins promocionais e/ou institucionais.

6. Proteção de Dados
Os dados pessoais recolhidos ao abrigo da presente Campanha serão tratados pela
Promotora, em conformidade com o disposto na sua Política de Privacidade, disponível em
www.samsungportugal.com/campanhas/politica-privacidade.

7. Condições Gerais
7.1. O Participante, ao participar na presente Campanha, efetuar o Registo no Website e
receber a Oferta, aceita automática e integralmente o presente Regulamento e todas as
regras nele estabelecidas.

7.2. Esta Campanha apenas é válida para a compra do equipamento Samsung QLED ou The
Frame, num dos modelos identificados no Artigo 3 do Regulamento, comercializados nas
Insígnias Aderentes a esta Campanha que se encontram listadas no Artigo 8.

7.3. A Promotora reserva-se o direito de suspender parcial ou definitivamente a
participação de Participantes que incumpram qualquer das disposições constantes do
presente Regulamento e todos os que considere terem um comportamento inadequado
de acordo com as regras da boa-fé, que impossibilite a manutenção da sua participação na
Campanha. Nestes casos, o Participante, ainda que tenha cumprido com os requisitos de
participação, será excluído da Campanha e não terá direito a usufruir da Oferta.
7.4. A Promotora não poderá ser responsabilizada por falhas de ligação da internet.
7.5. Caso exista motivo atendível, a Promotora poderá introduzir, em qualquer momento,
alterações ao presente Regulamento, as quais entrarão em vigor após a sua publicação
em https://www.samsung.com/pt/members/.
7.6. A Promotora reserva-se o direito de reduzir, acrescentar ou modificar as atividades
acima mencionadas no decorrer da Campanha, após publicação do Regulamento em
https://my-samsung.com/pt/mysamsung/offers/#/.

8. Insígnias 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
DARIO A. ALMEIDA, ELECTRO. LDA
DATABOX
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 CRISTINO
FERNANDO GONCALVES CARVALHO,LDA.
FNAC – PORTUGAL
FRANCISCO MONSANTO UNIPESSOAL LDA
GILBERTO VIEIRA SECO, LDA
HERNANI B. PEREIRA
HIPER REAL,LDA.
IRMAOS PEIXOTO
J. P. SA COUTO
JOAQUIM MONTEIRO E SILVA LDA
JOÃO FILIPE SILVA
JOSÉ TOMÁS DA CUNHA
LOJAS CONFORT
LOJAS EURONICS
LOJAS EXPERT
LOJAS HELLO
LOJAS SUSIARTE
LOPES & LEMOS ELECT.,LDA.
LUCIO A. CARVALHO, LDA.
LOJAS E-SHOP
LOJAS TIEN21
MACORLUX
MAFRICENTRO-ELECTRODOMESTICOS
MAGALHAES E VINHA LDA
M. MIRANDA ELECTRODOMESTICOS LDA (EURONICS)
MARTINS & CORREIA, LDA.
MEDIA MARKT
MOVEIS FERNANDES
NEOCURIS ELECTRODOMESTICOS E SERVIÇOS, LDA
NORMENDES
NUNO S MARIA FERNANDES UNIPESSOAL


















PCDIGA, LDA.
PEDRO VIEIRA LDA
PLM Plural, S.A.
PINHO TAVARES & FILHOS, LDA.
RADIO BELA SOM LDA.
RADIO POPULAR, LDA.
REBORDAOS & FERREIRA, LDA.
RICK & MARK A MOBILAD DE PADRONELO
ROSALAR-R.S.& SANTOS DISTRIBUICAO
SOREFOZ
TELE-MEDIA
TELE ROCHA GAS MOVEIS E ELECTR.LDA.
TELITAL -TELEF E ELECTR DE CONS LDA
TOMAREL - SOC. TECN. ELECTR., LDA.
VERTENTAPLICADA UNIP. LDA.
WORTEN EQUIPAMENTO PARA LAR S.A.

*Oferta limitada ao stock existente de unidades dos modelos Samsung QLED e The Frame abrangidos pela
Campanha nas Insígnias Aderentes localizadas em Portugal e respetivas lojas online.

9. Pedidos de Esclarecimento
Qualquer pedido de esclarecimentos sobre a presente Campanha deverá ser apresentado
através do Suporte Geral – Linha de apoio a clientes Samsung, através do número de
telefone 808 207 267, nos dias úteis das 9h00 às 20h00.

