
 

 

 
REGULAMENTO 

Campanha – “Receba um vale Steam na compra de um 
Monitor Gaming ou UHD da Samsung durante a Comic Con 
2017”  
 
 
1. Definições 
 
1.1. Campanha: Iniciativa da Promotora sob a denominação “Receba um vale Steam na compra de 

um Monitor Gaming ou UHD da Samsung durante a Comic Con 2017” que visa promover os 

Monitores de Gaming (de jogo) e UHD, de 24”, 27’’, 32” e 49”, da Samsung’’ (conforme Artigos 2.º e 

3.º do presente Regulamento). 

 
1.2. Participante: Qualquer pessoa singular, maior de 18 anos, residente em Portugal, que tenha 

comprado um Monitor de Gaming ou UHD da Samsung (conforme Artigos 2.º e 3.º do presente 

Regulamento), presencialmente e durante o Evento Comic Con 2017, numa das Insígnias Aderentes, 

mencionadas no Artigo 7.º, e que cumpra os restantes termos e condições previstos no presente 

Regulamento.  

 
1.3. Promotora: A Samsung Electrónica Portuguesa, S.A. (“Samsung”), com sede no Lagoas Park, 

Edifício 5B – Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, pessoa coletiva nº 501325301, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o mesmo número. 

 
1.4. Fatura: Talão comprovativo da compra de um Monitor de Gaming ou UHD da Samsung 

(conforme Artigos 2.º e 3.º do presente Regulamento), necessário para a participação na presente 

Campanha. 

 
1.5. Período da Campanha: A Campanha é válida para compras efectuadas presencialmente no 

Evento Comic Con 2017, nas Insígnias Aderentes, listadas no Artigo 7.º do presente Regulamento, 

entre o dia 14 de dezembro de 2017 a 17 de dezembro de 2017. Até ao dia 31 de dezembro de 2017 

os Participantes têm de solicitar a Oferta nos termos previstos no Artigo 2.3. 

 



 

 

1.6. Comic Con 2017: convenção portuguesa de multi-gênero de entretenimento que se realiza na 

Feira internacional do Porto (Exponor), na Leça da Palmeira, em Matosinhos, de 14 a 17 de 

Dezembro 2017. 

 

1.7. Pedido de Envio da Oferta: forma de participação na Campanha, através do envio directamente 

pelo Participante à Promotora de um e-mail, para o endereço sep.monitors@samsung.com, e após a 

compra do Equipamento, com o pedido de envio da Oferta, com indicação dos seguintes dados: 

nome completo, morada completa, contacto telefónico, anexando a cópia legível da Fatura. A data 

limite para efectuar o Pedido de Envio da Oferta é o dia 31 de dezembro de 2017. 

 

 
2. Participação 
 
2.1. Para participar na Campanha, o Participante deverá adquirir um Monitor Gaming ou UHD da 

Samsung durante o Período da Campanha, ou seja, entre 14 de Dezembro de 2017 a 17 de 

Dezembro de 2017 e no Evento de Comic Con 2017, e efectuar o Pedido de Envio da Oferta até 31 

de dezembro de 2017 nos termos previstos no Artigos 1.7 e 2.3.  

 

2.2 O Participante que participe na Campanha nos termos do parágrafo anterior e cumpra os 

demais termos e condições do presente Regulamento terá direito a um vale Steam, consoante o 

modelo adquirido e conforme indicado na tabela abaixo, limitada ao stock existente.  

 

Series Modelos Valor Vale Steam 

CFG73 
LC24FG73FQUXEN 20€ 

LC27FG73FQUXEN 50€ 

CHG70 
LC27HG70QQUXEN 50€ 

LC32HG70QQUXEN 70€ 

CHG90 LC49HG90DMUXEN 100€ 

UH850 LU32H850UMUXEN 50€ 

 

2.3. O Participante deverá, por cada equipamento adquirido, efectuar o Pedido de Envio da Oferta 

do Vale Stream à Promotora, através do envio de um e-mail para o correio electrónico 

sep.monitors@samsung.com, no momento posterior à compra e até 31 de dezembro de 2017, com a 

informação indicada no Artigo 1.7. 
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2.4. Caso após efectuar o Pedido de Envio da Oferta no máximo até ao dia 31 de dezembro de 2017 

e nos termos do Artigo 1.7 e do número anterior, o Participante não seja contactado pela Promotora 

até ao dia 8 de janeiro de 2018, a confirmar a validação do Pedido de Envio da Oferta, o Participante 

deverá contactar a Promotora através dos contactos indicados no Artigo 8.º de modo a verificar e 

validar a boa recepção do Pedido de Envio da Oferta. 

 

 

 

3. Oferta e Envio da Oferta 
 
3.1 A Campanha contempla a Oferta de um Vale Steam a ser utilizado para compra de conteúdos ou 

serviços disponibilizados no site Steam (“Oferta”), na compra de um Monitor Gaming ou UHD, 

estando limitado ao stock existente de Ofertas. 

 

3.2. Nenhum outro modelo de Monitores Samsung está abrangido pela Campanha e, por 

conseguinte, outros modelos de Monitores não indicados no Artigo 2.1 do Regulamento não 

conferem direito à Oferta. 

 

3.3. A Oferta será atribuída por cada compra de um Monitor Gaming ou UHD que seja efectuada nos 

termos da presente campanha. 

 

3.4 A Oferta a atribuir será livre de qualquer encargo. Em caso algum poderá a Oferta ser 

substituída por dinheiro ou por outros artigos que não estejam contemplados na Campanha e 

indicados nos Artigos 2.º e 3.º do presente Regulamento.  

 

3.5. A Oferta atribuída ao abrigo da Campanha é acumulável com outras campanhas da Promotora 

e/ou das Insígnias Aderentes. 

 

3.6. A Oferta será enviada para a morada indicada pelos Participantes no Pedido de Envio da Oferta, 

após a Promotora confirmar recepção e validação do Pedido de Envio da Oferta, sendo da 

responsabilidade dos Participantes o envio dos dados correctos para o efeito.  

 



 

 

3.7. A Promotora enviará a Oferta a cada Participante através de correio registado com aviso de 

recepção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados de dia 31 de dezembro de 2017. Caso 

o Participante não se encontre na morada indicada para o efeito, deverá contactar os CTT para se 

informar das condições em que pode efectuar o levantamento da mesma num balcão dos CTT (no 

prazo de seis dias úteis, sendo aplicáveis os termos e condições dos serviços prestados pelos CTT, 

disponíveis em www.ctt.pt).  

 

3.8. Caso a entrega da Oferta ao Participante não se concretize por ausência do destinatário e após a 

devolução à Promotora da Oferta, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após tal devolução, a 

Promotora enviará novamente o mesmo, também por correio registado com aviso de recepção para 

a mesma morada. Caso a Oferta seja novamente devolvido, o Participante perderá o direito ao 

mesmo.  

 

3.9. Caso a entrega da Oferta ao Participante não se concretize por os dados do Pedido de Envio da 

Oferta não terem sido indicados correctamente (por exemplo, por a morada indicada estar 

incompleta ou ser insuficiente), o Participante perderá o direito ao mesmo.  

 

3.10. A Promotora não se responsabiliza pela eventual dificuldade ou impossibilidade de contacto 

do Participante ou por extravios/devoluções de Ofertas, originados por endereços de e-mail ou 

morada insuficientes ou inválidos, ou por qualquer outro motivo que impossibilite o Participante de 

usufruir da Oferta em causa, a que a Promotora seja alheia.  

 

3.11. Os termos e condições de utilização do Vale Steam, que é gerido pela Valve® Corporation, são 

determinados por esta, sendo, por isso, a Promotora totalmente alheia aos mesmos. Será necessário 

aceder ao site da Steam (http://store.steampowered.com/) através de um dispositivo adequado 

para o efeito, como é o caso de um telemóvel Smartphone, Tablet ou computador. 

 

 

4. Ativação da Oferta 
 

4.1. O Participante deverá usufruir da Oferta de Vale Steam através do site Steam 

(http://www.steampowered.com/wallet), para realizar a compra de conteúdos ou serviços Steam, 
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devendo, para o efeito, efectuar a instalação da plataforma no dispositivo através do qual pretende 

aceder à mesma. 

Caso já tenha a referida plataforma Steam instalada, o Participante deverá clicar em “Ativar um 

Código para a Carteira Steam”, dentro do menu Jogos, usando assim o código presente no Vale 

Steam entregue como Oferta. 

 

4.2. Os Participantes podem obter mais informações através da consulta do verso do Vale Steam 

que lhes será entregue como Oferta no âmbito da Campanha. Em caso de qualquer anomalia na 

ativação da Oferta ou na prestação dos serviços incluídos na mesma, o Participante deverá aceder 

ao site da Steam (http://www.steampowered.com/wallet/support) 

 

4.3. A utilização da Oferta da Campanha será da exclusiva responsabilidade da Valve® Corporation, 

sendo esta a entidade que estabelece a forma como tal é efetuado, através de que tido de 

dispositivos, em que condições e quais os conteúdos incluídos no site ou Aplicação da Steam, sendo 

a Promotora alheia a esta matéria. 

 

5. Condições Gerais 

 

5.1. O Participante, ao participar na presente Campanha e ao receber a Oferta, aceita 

automaticamente e integralmente o presente Regulamento, aceitando todas as regras nele 

estabelecidas. 

 

5.2. Esta Campanha é apenas válida relativamente à compra de um Monitor Gaming ou UHD 

Samsung (Artigos 2.º e 3.º do presente Regulamento), comercializado nas Insígnias Aderentes a 

esta Campanha, que se encontram listadas no Artigo 6.º do presente Regulamento.  

 

5.3. Os concretos termos e condições, bem como as políticas aplicáveis à utilização do vale Stream, 

são determinados e regulados pela Valve® Corporation, sendo a Promotora absolutamente alheia a 

tais termos e condições ou políticas aplicáveis. 
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5.4. Quaisquer interrupções, interferências ou suspensões desse serviço Stream são da exclusiva 

responsabilidade da Valve® Corporation, pelo que para obter qualquer informação sobre as 

mesmas deverá contactar a Valve® Corporation. 

 

5.5. 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. Neste caso, o Participante não 

terá direito ao recebimento da Oferta. 

 

5.6. 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 

(http://www.samsung.com/pt/monitores-gaming-CC/) 

 

5.7. A Promotora reserva-se o direito de reduzir, acrescentar ou modificar as atividades acima 

mencionadas no decorrer da Campanha. 

 
 
6. PROTECÇÃO DE DADOS  

 

6.1. Para que possa participar na Campanha e receber a Oferta deverá enviar as informações 

pessoais e Fatura referidos nos Artigos 1.7 e 2.3 do presente Regulamento, e consentir no 

tratamento dos seus dados pessoais pela Samsung para efeitos da presente Campanha, sem os quais 

não poderemos dar seguimento à sua participação. 

 

6.2. Os Participantes aceitam que o fornecimento dos dados é necessário e obrigatório para efeitos 

de processamento da Campanha e entrega da oferta. 

 

6.3. Em cumprimento das normas aplicáveis, informamos que os seus dados pessoais serão 

incluídos num ficheiro do responsável pelo tratamento (podendo ser comunicados a prestadores de 

serviços administrativos), com a finalidade de gerir a participação na Campanha, bem como para 

fins estatísticos. É garantido ao titular dos dados o direito de acesso, actualização, rectificação ou 

eliminação dos seus dados pessoais a todo o tempo, bem como o exercício do direito de oposição a 

http://www.samsung.com/pt/monitores-gaming-CC/


 

 

que os dados sejam utilizados para quaisquer fins de marketing directo, devendo, para tal, enviar 

pedido nesse sentido para promo@samsungportugal.com. 

 
 
7. Insígnias Aderentes * 
 
As Insígnias Aderentes e presentes no Evento Comic Con 2017: 

1. Alientech 

2. FNAC 

 
*Oferta limitada ao stock existente de Ofertas. A Campanha é válida apenas nas compras realizadas 

presencialmente no Evento Comic Con 2017. 

 
 
8. Pedidos de Esclarecimento 

 
Qualquer pedido de esclarecimentos sobre a presente Campanha deverá ser apresentado à linha de 

apoio, através do número de telefone 808 207 267, nos dias úteis das 9h00 às 20h00, ou através do 

seguinte contacto de e-mail: promo@samsungportugal.com  
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