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REGULAMENTO DA AÇÃO COMPROU E GANHOU 

 

“TODA MÃE MERECE SAMSUNG” 

 

 

1. DA AÇÃO COMPROU E GANHOU  - TODA MÃE MERECE SAMSUNG 

 

1.1. A presente Ação “TODA MÃE MERECE SAMSUNG (“AÇÃO”) é realizada pela SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., sediada na Avenida dos Oitis, nº. 1.460, Distrito Industrial II, 

Manaus, CEP 69.007-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.280.273/0001-37 (“Samsung”), em parceria 

com a empresa FAST SHOP S.A., com endereço na Av Zachi Narchi, 1.664- sobreloja Carandiru, São 

Paulo-SP, CEP 02029-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.708.379/0001-00, é empresa aderente a 

presente Ação. 

 

1.2. Durante o período da Ação ou enquanto durar o estoque, conforme Item 2.1 abaixo, qualquer 

pessoa física, com no mínimo 18 (dezoito) anos, residente e domiciliado em território nacional, que 

adquirir os produtos participantes, nas lojas físicas ou online da Parceira, será contemplado com 

desconto de até 50% (cinquenta por cento) na compra dos eletrodomésticos Samsung listados no Item 

2.1 abaixo, nos termos deste regulamento (“Desconto”). 

 

1.2.1. Para participar da Ação, o participante deve acessar o site no 

www.samsung.com.br/todamaemerece escolher o modelo de televisor que deseja adquirir, bem 

como o produto a ser adquirido com desconto de até 50%, e finalizar a compra no site ou na loja 

física do parceiro indicado. 

 

 

2. PRODUTOS (“Produto(s)”) E ELETRODOMÉSTICOS (“Eletrodomésticos(s)”) PARTICIPANTES: 

 

2.1. O Desconto será considerado da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Considerando a disponibilidade de estoque mínimo de 20 unidades de cada modelo (SKU) de 

produtos participantes indicados neste regulamento, exceto produtos de alto valor agregado, como 

televisores de grande polegada. 

 

Lojas Participantes

UN40KU6000GXZD WD106UHSAWQ/AZ

UN49KU6400GXZD WD106UHSAWQFAZ

UN55KU6000GXZD WD10J6410AW/AZ

UN55KU6400GXZD WD10J6410AWFAZ

UN60KU6000GXZD WF106U4SAWQ/AZ

UN65KU6500GXZD WF106U4SAWQFAZ

UN70KU6000GXZD

UN55KS7500GXZD

UN65KS7500GXZD RT46K6361SL/AZ

UN78KS9000GXZD RT46K6361SL/BZ

UN88KS9800GXZD

Fast Shop (lojas físicas)

www.fastshop.com.br

REFRIGERADOR

Compre uma UHD TV ou SUHD TV
Ganhe até 50% de desconto nos seguintes 

produtos

LAVA & SECA

LAVADORA

UHD

SUHD
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3. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:  

 

3.1. Período de aquisição dos Produtos: de 17 de abril de 2017 a 21 de maio de 2017, ou até quando 

durarem os estoques dos Produtos dessa ação, o que ocorrer primeiro.  

 

 

4. DO DESCONTO:  

 

4.1. PARA A LOJA FÍSICA: o Desconto será fornecido diretamente na loja no momento da compra do 

Produto e dos Eletrodomésticos, concomitantemente, sendo que ambos devem constar da mesma Nota 

ou Cupom Fiscal. Não será fornecido um voucher para obtenção posterior do Desconto. Assim, uma vez 

finalizada a compra do Produto individualmente, não será possível obter qualquer tipo de desconto nos 

Eletrodomésticos relacionados no Item 2.1 acima. 

 

4.2. PARA A LOJA ONLINE: os interessados deverão acessar o website www.fastshop.com.br, e 

adquirir um dos Produtos listados no Item 2.1 acima, através da oferta de bundle (UHD TV + 

Eletrodoméstico). A compra do Produto e dos Eletrodomésticos deverão ser realizadas 

concomitantemente, de modo que não será possível obter o Desconto após a finalização da compra do 

Produto individualmente.  

 

4.2.1. Na ocorrência das seguintes hipóteses, a compra online será automaticamente 

cancelada: (i) dados incompletos ou inválidos; e (ii) dados falsificados, dentro outras situações 

que demonstrem irregularidade. 

 

4.3. Cada participante da Ação ganhará o Desconto correspondente à combinação de produtos (TV + 

Eletrodoméstico) relacionada no Item 2.1 acima, tanto nas compras realizadas nas lojas físicas quanto 

nas compras online, de acordo com a disponibilidade de ambos em estoque, não sendo concedido o 

Desconto caso o Produto e/ou o Eletrodoméstico escolhido não esteja mais disponível. 
 

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

região de entrega do Produto.  
 

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

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

4.7. O Desconto é pessoal e intransferível. 

 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

 

5.1. Este Regulamento estará disponível no site www.fastshop.com.br. 

 

5.2. Ao participar desta Ação, nos termos deste regulamento, os participantes estarão 

automaticamente: 
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5.2.1. Reconhecendo e aceitando expressamente que a FAST SHOP 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 FAST SHOP 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.  
 

 

5.3. Não poderão participar pessoas jurídicas ou menores de 18 (dezoito) anos. 
 

5.4. Na hipótese da ocorrência de verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de burlas 

as disposições deste Regulamento e suas regras, o consumidor perderá o direito ao Desconto, sem 

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

5.5. 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.  

 

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

(Capitais e grandes centros) e 0800-0244-400 (demais cidades e regiões), de segunda a sexta-feira, das 

8h30 às 20h, e sábado das 9hs às 15hs, considerando as normas de proteção ao consumidor em vigor.  

 

5.7. 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. 

 

5.8. 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. 

 

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

Regulamento. 
 

5.10. 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. 

 

FAST SHOP 

 

 


