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REGULAMENTO DA AÇÃO RESPONDEU, GANHOU, COMPROU 

 

“PROMOÇÃO SEMANA 4K DE VERDADE É SAMSUNG” 

 

1. DA AÇÃO RESPONDEU, GANHOU, COMPROU:  

 

1.1. A presente Ação “Promoção Semana 4K de Verdade é Samsung” (“Ação”) é realizada pela 

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA., sociedade empresária limitada, sediada na Avenida dos 

Oitis, nº 1.460, Bairro Distrito Industrial II, Manaus/AM, CEP 69.075-842, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.280.273/0001-37 (“Samsung”), sendo que a NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA., com 
endereço na RUA 03, nº 170, quadra 61, lote 125, sala 01, Centro, Goiânia/GO, CEP 074023-

010, inscrita no CNPJ/MF 13.530.973/0022-09, é empresa aderente a presente Ação. 
 

1.2. Durante o período da Ação, conforme Item 3 abaixo, qualquer pessoa física, com no mínimo 16 

(dezesseis) anos de idade completos, residente em território nacional, que seguir todas as Condições 

descritas no Item 5 abaixo, será contemplada com Desconto nos produtos participantes, abaixo 

descritos, nos termos deste Regulamento. 

 

2. PRODUTOS PARTICIPANTES (“Produto(s)”): 

 

Site Produtos Classificação 

www.novomundo.com.br 
 

UN49MU6300GXZD UHDTV CURVA 

UN55MU6300GXZD UHDTV CURVA 

UN65MU6100GXZD UHDTV 

UN75MU6100GXZD UHDTV 

QN55Q7FAMGXZD QLED TV 

QN65Q8CAMGXZD QLED TV CURVA 

 

 

 

 

3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:  

 

3.1. Período de realização da promoção e aquisição dos Produtos: de 19/02/2018 a 04/03/2018, ou 

enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro.  

 

4. DO DESCONTO:  

 

4.1. Seguindo o disposto no Item 5.1 abaixo, para participar da ação o participante deverá acessar o 

link www.samsung.com.br/4kdeverdade e responder a uma pergunta. Caso a sua resposta esteja 

correta, o participante terá acesso aos produtos promocionais e ao link da loja online da empresa 

http://www.novomundo.com.br/
http://www.samsung.com.br/4kdeverdade
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aderente. Ao adquirir os Produtos nas lojas online, identificadas no Item 5.1, o interessado ganhará um 

desconto estipulado de acordo com Produto escolhido (“Desconto(s)”) e sua disponibilidade em 

estoque, conforme Item 4.2 abaixo, cabendo ao interessado arcar com a diferença de valor.  

 

4.2. Os Descontos serão considerados da seguinte forma: 
 
 

PRODUTO VALOR ORIGINAL** 
VALOR COM 

DESCONTO 

QUANTIDADE DE 

PRODUTOS* 

UN49MU6300GXZD R$3.299 R$ 2.699 50 

UN55MU6300GXZD R$3.799 R$ 3.499 50 

UN65MU6100GXZD R$6.099 R$ 5.699 30 

UN75MU6100GXZD R$ 11.599 R$ 9.699 5 

QN55Q7FAMGXZD R$ 7.199 R$ 5.999 5 

QN65Q7FAMGXZD R$13.299 R$ 11.299 5 

 *Quantidade total de produtos disponíveis, considerando-se todas as lojas participantes. 

 ** Preço sugerido de mercado. 

 

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

 

4.3.1. Caso o Produto não esteja mais disponível em estoque, o interessado receberá uma 

mensagem diretamente na página do produto, acessada pelo link exclusivo. 

  

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

4.5. O Desconto é pessoal e intransferível.  

 

5. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA GANHAR O DESCONTO (“Condições”): 

 

5.1. Para participar, o interessado deverá seguir os seguintes passos: 

 

(a) Acessar o site https://www.samsung.com.br/4kdeverdade e responder corretamente a 

pergunta que dará acesso aos produtos com desconto.  

 

(b) Após a escolha do produto, o consumidor terá acesso aos links exclusivos com a oferta do 

produto selecionado. O consumidor poderá voltar para a página de produto, selecionando outro modelo 

e polegada, caso deseje adquirir mais de um produto.  

 

(c) Após responder a pergunta e selecionar o produto, o interessado deverá escolher a loja online 

participante de sua preferência, conforme item abaixo, para finalizar a compra diretamente no link 

exclusivo da oferta adquirido através do site da promoção.  

 

 

 

https://www.samsung.com.br/4kdeverdade
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LOJAS ONLINE 

www.novomundo.com.br 

  

5.2. A Ação é válida somente para compras efetuadas por pessoas físicas (CPF), no território 

brasileiro.  

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Este Regulamento estará disponível nos sites listados no item (c) da cláusula 5.1 acima, sendo 

que o Regulamento Geral da Ação, com a totalidade das lojas participantes poderá ser encontrado no 

endereço:  https://www.samsung.com.br/4kdeverdade/regulamento.  

 

6.2. Ao participar desta Ação, nos termos deste Regulamento, os participantes estarão 

automaticamente: 

 

6.2.1. Autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais informações 

que porventura lhe sejam solicitados poderão ser armazenados e utilizados pela Samsung e 

demais empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, para os fins necessários à 

adequada realização, divulgação e conclusão desta Ação, bem como para futuros contatos com 

os participantes. 

 

6.2.2. Reconhecendo e aceitando expressamente que a Samsung não é responsável, nem 

poderá ser responsabilizada, por qualquer dano e/ou prejuízo oriundo da participação nesta 

Ação e/ou da eventual aceitação do Desconto. 
 

6.2.3. Reconhecendo e aceitando expressamente que a Samsung não se responsabilizará por 

erros de digitação e fornecimento errôneo dos dados, bem como por problemas com software, 

hardware ou serviço de internet do interessado, todos eles passíveis de dificultar ou impedir a 

participação em tempo hábil nesta Ação. A Samsung tampouco se responsabilizará por questões 

atinentes à aprovação do pagamento pela instituição bancária, caso este seja realizado via 

cartão de crédito ou débito, limitando-se a veicular as informações passadas pela instituição 

financeira emissora do cartão.  

 

6.3. Não poderão participar pessoas jurídicas ou menores de 16 (dezesseis) anos, funcionários da 

Samsung, direta ou indiretamente relacionados à organização da Ação, ou empregados de empresas do 

mesmo grupo econômico ou demais parceiros e prestadores de serviços direta ou indiretamente 

envolvidos na organização da Ação.  
 

6.4. Na hipótese da ocorrência de verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de burlar 

as disposições do presente Regulamento e suas regras, o interessado perderá o direito ao Desconto, 

sem prejuízo de ser responsabilizado civil e criminalmente conforme previsto em lei. 
 

6.5. A presente Ação não é cumulativa com outras ações e promoções que ocorram nas cidades 

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

http://www.magazineluiza.com.br/
https://www.samsung.com.br/4kdeverdade/regulamento


 

Página 4 de 4 
 

 

6.6. Todas as dúvidas e/ou questões resultantes serão solucionadas através do SAC 4004-0000, para 

as capitais e grandes centros, ou 0800-124-421, para as demais cidades e regiões, de segunda à sexta-

feira das 08h às 20h e aos sábados das 09h às 15h, considerando as normas de proteção ao consumidor 

em vigor.  

 

6.7. 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. 

 

6.8. 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. 
 

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

Regulamento. 
 

6.10. Fica, desde já, eleito o foro da comarca da capital 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. 

 


