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REGULAMENTO 

 

Campanha – Na compra de uma TV Samsung The Frame, 
receba de oferta uma Subscrição na Art Store 
 

1. Definições 

 

1.1. Campanha: Iniciativa da Promotora sob a denominação “Na compra de uma TV 

Samsung The Frame, receba de oferta uma Subscrição na Art Store” que visa promover 

os modelos de TV Samsung The Frame, identificados no Artigo 3.3. do presente 

Regulamento, e através da qual os Participantes, ao adquirirem um desses 

equipamentos numa das Insígnias Aderentes elencadas no Artigo 4.1. deste 

Regulamento, durante o Período da Campanha, poderão usufruir de uma Oferta 

associada. 

1.2. Período da Campanha: A Campanha é válida para compras efetuadas numa das 

Insígnias Aderentes entre os dias 22 de julho e 30 de setembro de 2021. 

1.3. Participante(s): Qualquer pessoa singular, maior de 18 anos, residente em Portugal 

Continental ou nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, que adquira, durante 

o Período da Campanha, o modelo de equipamento da marca Samsung identificado no 

Artigo 3.3. do presente Regulamento numa das Insígnias Aderentes e que aceite os 

termos e condições aqui estipulados. Será igualmente admitida a participação na 

Campanha a pessoas coletivas que tenham sede em Portugal, desde que preencham os 

requisitos atrás mencionados, mas cada pessoa coletiva só poderá participar 1 (uma) 

vez, independentemente da quantidade dos Equipamentos adquiridos. 

1.4. Oferta: A Campanha contempla a atribuição ao Participante de uma subscrição gratuita 

na app Art Store, definida no Artigo 3.1. do presente Regulamento, na compra do 

modelo de equipamento listado no Artigo 3.3. do presente Regulamento. Será solicitado 

um método de pagamento válido durante o registo, mas não serão cobrados quaisquer 

valores até que o período da subscrição gratuita termine. Poderá cancelar a sua 

subscrição gratuita, sem qualquer custo e a qualquer momento, antes do termo do 

período da subscrição gratuita. Finalizado o período da subscrição gratuita, e salvo se 
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tiver efetuado o seu cancelamento ainda durante o período da subscrição gratuita, será 

automaticamente cobrado o preço normal de subscrição, atualmente correspondente 

a 4,99€/mês. 

1.5. Insígnias Aderentes: Loja que adira à Campanha e que conste da enumeração do Artigo 

4.1. do presente Regulamento. 

1.6. Promotora: A Samsung - Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda. (“Samsung”), com 

sede no Lagoas Park, Edifício 5B – Piso 4, 2740-245 Porto Salvo, pessoa coletiva n.º 

501325301, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o mesmo 

número. 

1.7. Registo do Produto: forma de participação na Campanha através do registo da Samsung 

The Frame adquirida pelo Participante. O Produto poderá ser registado diretamente na 

TV, nos termos referidos no Artigo 2.º deste Regulamento. 

 

2. Participação 

2.1 O Participante, ao participar na presente Campanha, aceita automática e integralmente os 

termos e condições definidos no presente Regulamento, e todas as regras nele 

estabelecidas, bem como os da Insígnia Aderente onde adquira o equipamento. 

2.2 Para participar e receber a Oferta da Campanha descrita no Artigo 1.4 do presente 

Regulamento, cada Participante deverá: 

2.2.1 Durante o Período da Campanha, entre 22 de julho e 30 de setembro de 2021, efetuar 

a compra de uma TV Samsung The Frame, num dos modelos abrangidos, conforme 

descritos no Artigo 3.3, junto de qualquer uma das Insígnias Aderentes, listadas no 

Artigo 4.1. 

2.2.2 Fazer o Registo do Produto diretamente na TV Samsung The Frame, depois de ter 

subscrito uma Samsung Account (que poderá ser criada imediatamente antes desse 

registo), até às 23h59 (hora de Portugal Continental) do dia 20 de outubro de 2021, e 

por cada equipamento Samsung adquirido e abrangido pela presente Campanha. O 
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equipamento deverá ser registado diretamente na TV Samsung The Frame, através das 

funcionalidades da Smart TV, de acordo com as seguintes etapas: 

.1 Conectar a TV Samsung The Frame  à Internet (Para ligar, após o processo de 

configuração inicial, aceder a Configurações > Geral > Rede > Abrir Configurações 

de Rede, e inicie a sua ligação à Internet). 

.2 Clicar no botão Smart Hub (Home ou Casa) do comando para aceder ao ecrã inicial. 

.3 Percorrer o menu e selecionar Geral > Gestor do Sistema > Conta Samsung. 

.4 Selecionar Iniciar Sessão para abrir a sua conta, ou caso ainda não a possua, 

selecione Criar Conta e preencha o formulário de registo. 

.5 Após completar estes passos, poderá ver a sua TV Samsung The Frame registada 

na sua Samsung Account, juntamente com todos os seus outros produtos 

Samsung, na página https://www.samsung.com/pt/members/. 

2.2.3 Os Participantes que registem corretamente a TV Samsung The Frame, entre dia 22 de 

julho e 30 de setembro de 2021, estarão elegíveis para proceder à ativação da 

correspondente Oferta (conforme descrito no Anexo I ao presente Regulamento), até 

ao dia 20 de outubro de 2021. 

3. Oferta 

3.1. A Campanha contempla a atribuição ao Participante da seguinte oferta na compra do 

modelo de equipamento elencado no Artigo 3.3. do presente Regulamento: 

a) Na compra de uma TV Samsung The Frame, oferta de uma subscrição na App 

Art Store, sendo que o período da subscrição gratuita é variável consoante o 

equipamento adquirido, conforme descrito no número seguinte. 

3.2. Darão direito à Oferta os modelos listados na tabela abaixo: 

Equipamento* 
Oferta subscrição 
App Art Store** 

QE32LS03TCUXXC 

6 meses grátis QE43LS03AAUXXC 

QE50LS03AAUXXC 

https://www.samsung.com/pt/members/
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QE55LS03AAUXXC 

12 meses grátis QE65LS03AAUXXC 

QE75LS03AAUXXC 

 

* Limitado ao stock existente de unidades dos modelos indicados nas Insígnias Aderentes. A Campanha apenas é 

válida para as Lojas localizadas em Portugal, bem como para Lojas online com compras exclusivas com morada de 

entrega em Portugal, mencionadas na listagem incluída no Artigo 4.1. 

** A data limite para ativação da Oferta é o dia 20 de outubro de 2021, para tanto o Participante deverá proceder à 

ativação da correspondente Oferta nos termos do Anexo I ao presente Regulamento. 

3.3. Nenhum outro modelo, para além dos expressamente elencados no número anterior 

estará abrangido pela Campanha ou confere direito à Oferta correspondente.  

3.4. Em caso algum poderá a Oferta ser substituída por outros artigos que não sejam os 

contemplados na Campanha e indicados no presente Artigo do Regulamento. 

3.5. A Oferta a atribuir será livre de qualquer encargo para o Participante, sendo da inteira 

responsabilidade da Promotora o pagamento dos eventuais impostos a que esteja 

sujeita, e encontra-se limitada ao stock existente de unidades em cada uma das 

Insígnias Aderentes. 

3.6. A Oferta de subscrição App Art Store inclui os conteúdos, as funcionalidades e 

plataforma disponibilizada pela App Art Store em cada momento, podendo a App Art 

Store 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. 

3.7. 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 App Art Store. 

3.8. A cessação da subscrição App Art Store ainda durante o período da Oferta é da 

exclusiva responsabilidade dos Participantes, sob pena de serem cobrados custos pela 

App Art Store aos Participantes. 

3.9. A ativação da Oferta é da exclusiva responsabilidade do Participante e da App Art 

Store, sendo aplicáveis os Termos e Condições Gerais disponíveis na aplicação. A 

Promotora é totalmente alheia a esta matéria. 

 

4. Insígnias Aderentes 
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4.1. São Insígnias Aderentes à presente Campanha as seguintes: 

 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. 

 BPI 

 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 

 JOMAFAL – COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS LDA 

 JOAQUIM MONTEIRO E SILVA LDA 

 JOÃO FILIPE SILVA 

 JOSÉ TOMÁS DA CUNHA 

 LOJA ONLINE DA SAMSUNG 

 LOJAS CONFORT 

 LOJAS EURONICS 

 LOJAS EXPERT 

 LOJAS HELLO 

 LOJAS SUSIARTE 

 LOPES & LEMOS ELECT.,LDA. 

 LUCIO A. CARVALHO, LDA. 

 LOJAS E-SHOP 

 LOJAS TIEN21 
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 MACORLUX 

 MAFRICENTRO-ELECTRODOMESTICOS 

 MAGALHAES E VINHA LDA 

 M. MIRANDA ELECTRODOMESTICOS LDA (EURONICS) 

 MARTINS & CORREIA, LDA. 

 MEDIA MARKT 

 MEO 

 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. 
 

 

5. Outras Condições 

5.1. Esta Campanha apenas será válida na aquisição dos modelos de equipamento 

Samsung elencados no Artigo 3.3., estando a atribuição da Oferta limitada à respetiva 

disponibilidade de unidades em cada uma das Insígnias Aderentes. 

5.2. A Promotora reserva-se o direito de, a todo o tempo e no decorrer da Campanha, 

modificar os termos e condições constantes do presente Regulamento, bem como as 

ofertas a ele associadas, em caso de motivo atendível, divulgando as alterações 

efetuadas numa versão atualizada do mesmo, as quais entrarão em vigor após a sua 

publicação em https://my-samsung.com/pt/mysamsung/offers/#/. 

5.3. Os termos e condições das compras em lojas das Insígnias Aderentes é da inteira e 

exclusiva responsabilidade de cada uma delas, devendo o Participante contactar 

diretamente a loja em questão caso pretenda obter determinada informação adicional 

antes da efetiva participação na Campanha. 

https://my-samsung.com/pt/mysamsung/offers/#/
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5.4. A Promotora reserva-se o direito de suspender parcial ou definitivamente a 

participação de Participantes que incumpram qualquer das disposições constantes do 

presente Regulamento e todos os que considere terem um comportamento 

desadequado 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. 

5.5. Não serão aceites reclamações referentes à Campanha após o decurso de 1 (um) mês 

sobre o último dia do Período da Campanha, ressalvando-se o disposto na lei aplicável. 

 

 

 

 

6. Pedidos de Esclarecimentos 

Qualquer pedido de esclarecimentos sobre a presente Campanha, exceto os referentes aos 

termos de condições estabelecidos pelas próprias Insígnias Aderentes, deverá ser apresentado 

através da Linha Azul – Linha de Apoio a Clientes Samsung, através do número de telefone 808 

207 267, nos dias úteis, das 9h00 às 20h00. 
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ANEXO I 

Ativação da Subscrição na App Art Store 

 

A data limite para ativação da Oferta é o dia 20 de outubro de 2021, para tanto o Participante 

deverá registar-se seguindo os seguintes passos: 

 

1. Clicar no menu Aplicações. 

 

2. Pesquisar a app “Samsung Promotion”, descarregar e instalar. 

 

3. Abrir a app Samsung Promotion. 

 

4. Clique no banner promocional do Voucher e descarregue. 
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5. Confirme a sua Samsung Account. 

 

6. Após completar o download, entra na app Art Store para usufruir da Oferta. 

 

7. Entre na página de membros na Art Store e clique no Plano de Subscrição Mensal para 

ativar o seu Voucher. 

 

8. Escolha um método de pagamento para ativar a subscrição. 
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9. Preencha a informação do seu cartão (será pedido uma única vez). 

 

Nota: Após o período gratuito (consoante a Oferta associada), a app Art Store irá cobrar-lhe custos associados 

(4,99€/mês) automaticamente. Desta forma, o Participante deverá fazer o cancelamento gratuito da subscrição 

imediatamente antes de terminar este período. 

 

10. O voucher é automaticamente aplicado à sua conta, para que possa clicar em Aceitar e 

Continuar, e usufruir da versão gratuita. 

 

11. Aproveite o Modo Arte na sua TV The Frame. 

 


