
Condições legais 

  

Pack Galaxy Z Fold4 + Galaxy Watch5 + Galaxy Buds2 Pro 

Promoção Pack Especial “Galaxy Z Fold4 + Galaxy Watch5 + Galaxy Buds2 Pro”. O Pack inclui um Galaxy 
Z Fold4 (SM-F936BZABEUB), um Galaxy Watch5 Bluetooth 40mm (SM R900NZAAPHE) e uns Galaxy 
Buds2 Pro (SMR510NZAAPHE). Promoção válida exclusivamente na Loja Online da Samsung Eletrónica 
Portuguesa, Unipessoal, Lda., entre os dias 01/12/2022 e 02/01/2023 às 08h59, ou até que termine o stock 
existente. Sujeita às Condições Gerais da Loja Online Samsung. Ao selecionar a aquisição do Pack 
Especial, serão adicionados automaticamente todos os produtos dele constantes ao carrinho de compras 
e, na respetiva fatura, o preço de cada produto já reflete o valor do desconto aplicável face ao preço normal 
atribuído à soma de todos os produtos na Loja Online. Promoção não substituível ou convertível em dinheiro 
ou noutro produto, e não acumulável com outras promoções e códigos promocionais, salvo no caso de tais 
promoções referirem expressamente a sua acumulação com esta promoção. 

 

Pack Galaxy Z Flip4 + Galaxy Watch5 + Galaxy Buds2 Pro 

Promoção Pack Especial “Galaxy Z Flip4 + Galaxy Watch5 + Galaxy Buds2 Pro”. O Pack inclui um Galaxy 
Z Flip4 (SMF721BLVGEUB), um Galaxy Watch5 Bluetooth 40mm (SM-R900NZDAPHE) e uns Galaxy 
Buds2 Pro (SMR510NLVAPHE). Promoção válida exclusivamente na Loja Online da Samsung Eletrónica 
Portuguesa, Unipessoal, Lda., entre os dias 01/12/2022 e 02/01/2023 às 08h59, ou até que termine o stock 
existente. Sujeita às Condições Gerais da Loja Online Samsung. Ao selecionar a aquisição do Pack 
Especial, serão adicionados automaticamente todos os produtos dele constantes ao carrinho de compras 
e, na respetiva fatura, o preço de cada produto já reflete o valor do desconto aplicável face ao preço normal 
atribuído à soma de todos os produtos na Loja Online. Promoção não substituível ou convertível em dinheiro 
ou noutro produto, e não acumulável com outras promoções e códigos promocionais, salvo no caso de tais 
promoções referirem expressamente a sua acumulação com esta promoção.  

 

Pack Galaxy S22 + Galaxy Watch4 + Galaxy Buds2 

Promoção Pack Especial “Galaxy S22 + Galaxy Watch4 + Galaxy Buds2”. O Pack inclui um Galaxy S22 
(SMS901BZKDEUB), um Galaxy Watch4 Bluetooth 40mm (SM-R860NZKAPHE) e uns Galaxy Buds2 (SM-
R177NZKAPHE). Promoção válida exclusivamente na Loja Online da Samsung Eletrónica Portuguesa, 
Unipessoal, Lda., entre os dias 01/12/2022 e 02/01/2023 às 08h59, ou até que termine o stock existente. 
Sujeita às Condições Gerais da Loja Online Samsung. Ao selecionar a aquisição do Pack Especial, serão 
adicionados automaticamente todos os produtos dele constantes ao carrinho de compras e, na respetiva 
fatura, o preço de cada produto já reflete o valor do desconto aplicável face ao preço normal atribuído à 
soma de todos os produtos na Loja Online. Promoção não substituível ou convertível em dinheiro ou noutro 
produto, e não acumulável com outras promoções e códigos promocionais, salvo no caso de tais promoções 
referirem expressamente a sua acumulação com esta promoção.  

 

Pack Galaxy A33 + Galaxy Tab A7 Lite + Galaxy Buds2 

Promoção Pack Especial “Galaxy A33 + Galaxy Tab A7 Lite + Galaxy Buds2”. O Pack inclui um Galaxy A33 
(SMA336BZKGEUB), um Galaxy Tab A7 Lite (SM-T220NZAAEUB) e uns Galaxy Buds2 (SM-
R177NZKAPHE). Promoção válida exclusivamente na Loja Online da Samsung Eletrónica Portuguesa, 
Unipessoal, Lda., entre os dias 01/12/2022 e 02/01/2023 às 08h59, ou até que termine o stock existente. 
Sujeita às Condições Gerais da Loja Online Samsung. Ao selecionar a aquisição do Pack Especial, serão 
adicionados automaticamente todos os produtos dele constantes ao carrinho de compras e, na respetiva 
fatura, o preço de cada produto já reflete o valor do desconto aplicável face ao preço normal atribuído à 
soma de todos os produtos na Loja Online.  
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Pack Galaxy S22 Ultra + Galaxy Tab S8 Ultra 

Promoção não substituível ou convertível em dinheiro ou noutro produto, e não acumulável com outras 
promoções e códigos promocionais, salvo no caso de tais promoções referirem expressamente a sua 
acumulação com esta promoção. Promoção “Galaxy S22 Ultra + Galaxy Tab S8 Ultra”. O Pack inclui um 
Galaxy S22 Ultra (SM-S908BZKGEUB) e um Galaxy Tab S8 Ultra (SM-X900NZAEEUB). Promoção válida 
exclusivamente na Loja Online da Samsung Eletrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., entre os dias 
01/12/2022 e 02/01/2023 às 08h59, ou até que termine o stock existente. Sujeita às Condições Gerais da 
Loja Online Samsung. Ao selecionar a aquisição do Pack Especial, serão adicionados automaticamente 
todos os produtos dele constantes ao carrinho de compras e, na respetiva fatura, o preço de cada produto 
já reflete o valor do desconto aplicável face ao preço normal atribuído à soma de todos os produtos na Loja 
Online. Promoção não substituível ou convertível em dinheiro ou noutro produto, e não acumulável com 
outras promoções e códigos promocionais, salvo no caso de tais promoções referirem expressamente a 
sua acumulação com esta promoção. 

  

Samsung Care+ na compra do Galaxy Z Fold4  

Promoção “Oferta do seguro Samsung Care+ na compra do Galaxy Z Fold4” da Samsung Electrónica 
Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida entre os dias 01/12/2022 e 02/01/2023 às 08h59, ou até que termine 
a disponibilidade de stock dos produtos, na compra de um equipamento da série Galaxy Fold4 receba 
gratuitamente o seguro de um ano Samsung Care+. Sujeita às Condições Gerais da Loja Online Samsung. 
A Oferta deverá ser adicionada ao carrinho de compras antes de terminar a compra. Promoção não 
substituível ou convertível em dinheiro ou noutro produto, e não acumulável com outras promoções e 
códigos promocionais, salvo no caso de tais promoções referirem expressamente a sua acumulação com 
esta promoção. Na fatura, o preço de compra de cada produto já reflete o valor da promoção em causa. 
Promoção não aplicável para a opção de aluguer “Renting by Evollis”. 

  

Samsung Care+ na compra do Galaxy Z Flip4  

Promoção “Oferta do seguro Samsung Care+ na compra do Galaxy Z Flip4” da Samsung Electrónica 
Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida entre os dias 01/12/2022 e 02/01/2023 às 08h59, ou até que termine 
a disponibilidade de stock dos produtos, na compra de um equipamento da série Galaxy Flip4 receba 
gratuitamente o seguro de um ano Samsung Care+. Sujeita às Condições Gerais da Loja Online Samsung. 
A Oferta deverá ser adicionada ao carrinho de compras antes de terminar a compra. Promoção não 
substituível ou convertível em dinheiro ou noutro produto, e não acumulável com outras promoções e 
códigos promocionais, salvo no caso de tais promoções referirem expressamente a sua acumulação com 
esta promoção. Na fatura, o preço de compra de cada produto já reflete o valor da promoção em causa. 
Promoção não aplicável para a opção de aluguer “Renting by Evollis”. 

 

Samsung Rewards 

Campanha “Receba 5% do valor da compra em pontos Samsung Rewards” da Samsung Electrónica 
Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida entre 01/12/2022 e 02/01/2023 às 08h59, ou até que termine a 
disponibilidade de stock dos produtos, na compra de um dispositivo das séries Galaxy Z Flip4, Galaxy Z 
Fold4, Galaxy Watch5 e Galaxy Buds2 Pro, receba 5% do valor dos equipamentos em Pontos Samsung 
Rewards. Válido apenas para aderentes ao Samsung Rewards. Promoção não aplicável para a opção de 
aluguer “Renting by Evollis”. Consulte os Termos e Condições do Samsung Rewards 

 

Promoção TV Natal 

Promoção “TV Natal” da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda. Válida entre 28/11/2022 e 
02/01/2023 às 08h59, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos. Na compra de uma TV 
NEO QLED / OLED oferta de um produto à escolha dentro do ecossistema Samsung. Consulte o 
regulamento aqui [link para regulamento]. Sujeita às respetivas Condições Gerais da Loja Online Samsung. 
A Oferta deverá ser adicionada ao carrinho de compras antes de terminar a compra. Promoção não 
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substituível ou convertível em dinheiro ou noutro produto, e não acumulável com outras promoções e 
códigos promocionais, salvo no caso de tais promoções referirem expressamente a sua acumulação com 
esta promoção. 

  

Oferta de Galaxy A23 na compra do Freestyle 

Campanha The Freestyle com oferta Smartphone Galaxy A23 PROMOÇÃO da Samsung Electrónica 
Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 28/11/2022 a 02/01/2023 às 08h59, ou até que termine a 
disponibilidade de stock dos produtos. Na compra de um projetor The Freestyle (SP-LSP3BLAXXE) receba 
de oferta um Smartphone Galaxy A23 (SM-A236BZKVEUB). A oferta é adicionada automaticamente ao 
carrinho de compras ao selecionar o modelo The Freestyle (SP-LSP3BLAXXE). Sujeita às 
respetivas Condições Gerais da Loja Online Samsung. Promoção não substituível ou convertível em 
dinheiro ou noutro produto, e não acumulável com outras promoções e códigos promocionais, salvo no caso 
de tais promoções referirem expressamente a sua acumulação com esta promoção. Na fatura, o preço de 
compra de cada produto já reflete o valor da promoção em causa. 

 

Promoção Oferta 10 polegadas 

Promoção “Oferta 10 polegadas” da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., exclusiva na Loja 
Online Samsung, válida entre 01/12/2022 e 02/01/2023 às 08h59, ou até que termine a disponibilidade de 
stock dos produtos. Na compra de um dos Packs de TV e Soundbar selecionados, receba a TV maior pelo 
preço da polegada anterior. Packs TV e Soundbar abrangidos pela campanha: -Pack TV QLED Q60B 65" 
+ Soundbar HW-B650/ZF ; -Pack TV QLED Q60B 75’’ + Soundbar HW-Q800B/ZF ; -Pack TV QLED Q60B 
85’’ + Soundbar HW-Q800B/ZF ; -Pack TV QLED Q70B 65’’ + Soundbar HW-S60B/ZF ; Pack TV QLED 
Q70B 75’’ + Soundbar HW-Q800B/ZF ; -Pack TV The Frame 75" + Soundbar HW-Q990B/ZF. Sujeita às 
respetivas Condições Gerais da Loja Online Samsung. Promoção não substituível ou convertível em 
dinheiro ou noutro produto, e não acumulável com outras promoções e códigos promocionais, salvo no caso 
de tais promoções referirem expressamente a sua acumulação com esta promoção. 

  

Campanha de retomas TV: Campanha de Retomas exclusiva na Loja Online Samsung. Consulte na Loja 
a valorização estimada de retoma do seu dispositivo usado, bem como os Termos e Condições Campanha. 

  

Always on 

Promoção “20% Desconto” da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., exclusiva na Loja 
Online Samsung, válida entre 29/09/2022 e 31/01/2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos 
produtos, na compra conjunta de um dispositivo da série Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy S22, 
ou Galaxy Tab S8, oferta de 20% (vinte por cento) de desconto em toda a categoria de Acessórios. 
Os produtos seleccionados deverão ser adicionados ao carrinho de compras antes de terminar a compra. 
Sujeita às Condições Gerais da Loja Online Samsung. Promoção não substituível ou convertível em 
dinheiro ou noutro produto, e não acumulável com outras promoções e códigos promocionais, salvo no caso 
de tais promoções referirem expressamente a sua acumulação com esta promoção. Na fatura, o preço de 
compra de cada produto já reflete o valor da promoção em causa. Promoção não aplicável para a opção de 
aluguer “Renting by Evollis”. 

  

Promoção “20% Desconto” da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., exclusiva na Loja 
Online Samsung, válida entre 29/09/2022 e 31/01/2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos 
produtos, na compra conjunta de um smartphone da série Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 ou Galaxy 
S22 oferta de 20% (vinte por cento) de desconto no Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro ou Galaxy 
Buds2 Pro . Os produtos seleccionados deverão ser adicionados ao carrinho de compras antes de terminar 
a compra. Sujeita às Condições Gerais da Loja Online Samsung. Promoção não substituível ou convertível 
em dinheiro ou noutro produto, e não acumulável com outras promoções e códigos promocionais, salvo no 
caso de tais promoções referirem expressamente a sua acumulação com esta promoção. Na fatura, o preço 
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de compra de cada produto já reflete o valor da promoção em causa. Promoção não aplicável para a opção 
de aluguer “Renting by Evollis”. 

  

Promoção “10% Desconto” da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., exclusiva na Loja 
Online Samsung, válida entre 29/09/2022 e 31/01/2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos 
produtos, na compra conjunta de um smartphone da série Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 ou Galaxy 
S22 oferta de 10% (dez por cento) de desconto no Galaxy Tab S8. Os produtos seleccionados deverão 
ser adicionados ao carrinho de compras antes de terminar a compra. Sujeita às Condições Gerais da Loja 
Online Samsung. Promoção não substituível ou convertível em dinheiro ou noutro produto, e não 
acumulável com outras promoções e códigos promocionais, salvo no caso de tais promoções referirem 
expressamente a sua acumulação com esta promoção. Na fatura, o preço de compra de cada produto já 
reflete o valor da promoção em causa. Promoção não aplicável para a opção de aluguer “Renting by Evollis”. 

 

Promoção The Frame + Moldura 

Promoção "The Frame" da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 04/04/2022 a 
31/12/2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos, na compra de uma tv the Frame, 
receba de oferta uma moldura no valor de 79.90€. Sujeita às Condições Gerais da Loja Online Samsung. 
A Oferta é adicionada automáticamente ao carrinho de compras ao selecionar o modelo abrangido pela 
Campanha. Promoção não substituível ou convertível em dinheiro ou noutro produto, e não acumulável com 
outras promoções e códigos promocionais, salvo no caso de tais promoções referirem expressamente a 
sua acumulação com esta promoção. Na fatura, o preço de compra de cada produto já reflete o valor da 
promoção em causa.  
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