
REGULAMENTO SAMSUNG SMARTTHINGS FESTIVAL 

16 de Março 2023 a 2 de Abril 2023 

 

Rewards 

CAMPANHA “Receba até 15% do valor da compra em pontos Samsung Rewards” da Samsung 
Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida entre 16.03.2023 e 02.04.2023, ou até que termine a 
disponibilidade de stock dos produtos, na compra de qualquer equipamento incluído na Campanha 
Samsung Smarthings Festival, receba até 15% 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. 

 

 

Mobile 

Galaxy A54 | Galaxy A34  

PROMOÇÃO "Oferta de Galaxy Buds2 na compra do Samsung Galaxy A54 e A34" da Samsung 
Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida entre 24.03.2023 e 16.04.2023, ou até que termine a 
disponibilidade de stock dos produtos, na compra de um smartphone da série Galaxy A54 ou A34, 
receba de oferta uns Galaxy Buds2 (SM-R177NZKAPHE) no valor de 109.9€. A Oferta será 
automaticamente adicionada ao carrinho. 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 “Oferta de um desconto de 30% em qualquer plano de cobertura Samsung Care+ na 
compra do Samsung Galaxy A54 5G ou A34 5G” da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., 
válida entre 24.03.2023 e 16.04.2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos, na 
compra de um Galaxy A54 5G ou A34 5G receba um desconto de 30% em qualquer plano de cobertura 
Samsung Care+. A totalidade da franquia é devida por cada reclamação aceite. 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. Promoção não aplicável 
para a opção de aluguer “Renting by Evollis”. Na fatura, o preço de compra de cada produto já reflete 
o valor da promoção em causa. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual 
legalmente exigida. Consulte todas as Condições do seguro Samsung Care+. 

Este Seguro é subscrito pela Assurant Europe Insurance N.V. (uma empresa de seguros que faz parte 
do grupo Assurant Inc.), com sede social em Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdão, Países Baixos, 
inscrita no registo comercial da Câmara do Comércio holandesa sob o número 72959320 e registada 
junto do supervisor holandês, De Nederlandsche Bank N.V. (Dutch Central Bank) sob o número 
R161237, que opera em Portugal sob o regime da livre prestação de serviços. 
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Galaxy S23 

PROMOÇÃO “Oferta de um 1 ano do Seguro Samsung Care+ contra danos acidentais na compra do 
Samsung Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra” da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida 
entre 17.02.2023 e 02.04.2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos, na 
compra de um Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra receba um ano do seguro Samsung Care+ contra danos 
acidentais. 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. Promoção não aplicável para a opção de aluguer “Renting by Evollis”. Na fatura, o preço 
de compra de cada produto já reflete o valor da promoção em causa. Não dispensa a consulta da 
informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Consulte todas as Condições do seguro 
Samsung Care+.  

Este Seguro é subscrito pela Assurant Europe Insurance N.V. (uma empresa de seguros que faz parte 
do grupo Assurant Inc.), com sede social em Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdão, Países Baixos, 
inscrita no registo comercial da Câmara do Comércio holandesa sob o número 72959320 e registada 
junto do supervisor holandês, De Nederlandsche Bank N.V. (Dutch Central Bank) sob o número 
R161237, que opera em Portugal sob o regime da livre prestação de serviços. 

 

PROMOÇÃO “Campanha de Retomas no Lançamento do Samsung Galaxy S23” da Samsung Electrónica 
Portuguesa, Unipessoal, Lda., exclusiva na Loja Online Samsung, válida entre 17.02.2023 e 02.04.2023, 
ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos, na compra de um smartphone da série 
Galaxy S23 ou Galaxy S23+ oferta de um desconto direto de 100€ com a adesão à Campanha de 
Retomas. Na compra de um smartphone da série Galaxy S23 Ultra, oferta de um desconto direto de 
150€ com a adesão à Campanha de Retomas.Sujeitas às respetivas Condições Gerais da Loja Online 
Samsung. Promoção não aplicável com a retoma de dispositivos da marca Apple. Consulte na Loja a 
valorização estimada de retoma do seu dispositivo usado, bem como os Termos e Condições 
Campanha. Promoção não aplicável para a opção de aluguer “Renting by Evollis”. 

 

PROMOÇÃO da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., exclusiva na Loja Online Samsung, 
válida entre 17.02.2023 e 02.04.2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos, na 
compra de um smartphone da série Galaxy S23 Ultra 512GB ou 1TB em conjunto com um produto da 
categoria de Smartwatches, Buds, Tablets ou Acessórios adicionado ao carrinho, oferta de um 
desconto direto de 100€ no smartphone Galaxy S23 Ultra 512GB ou 1TB com a utilização do código 
ECO23. Sujeitas às respetivas Condições Gerais da Loja Online Samsung. No carrinho de compras insira 
o código promocional antes do  pagamento da compra em causa para que a promoção seja 
validamente aplicada.  Promoção não substituível ou convertível em dinheiro ou noutro produto. 
Promoção não aplicável para a opção de aluguer “Renting by Evollis”. 

 

PROMOÇÃO da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., exclusiva na Loja Online Samsung, 
válida entre 17.02.2023 e 02.04.2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos, na 
compra de um smartphone da série Galaxy S23 256GB ou Galaxy S23+ 512GB em conjunto com um 
produto da categoria de Smartwatches, Buds, Tablets ou Acessórios adicionado ao carrinho, oferta de 
um desconto direto de 50€ no smartphone Galaxy S23 256GB ou Galaxy S23+ 512GB com a utilização 
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do código ECOS23. Sujeitas às respetivas Condições Gerais da Loja Online Samsung. No carrinho de 
compras insira o código promocional antes do  pagamento da compra em causa para que a promoção 
seja validamente aplicada.  Promoção não substituível ou convertível em dinheiro ou noutro produto. 
Promoção não aplicável para a opção de aluguer “Renting by Evollis”. 

 

PROMOÇÃO “Construa a sua combinação de produtos” da Samsung Electrónica Portuguesa, 
Unipessoal, Lda., exclusiva na Loja Online Samsung, válida entre 16.03.2023 e 02.04.2023, ou até que 
termine a disponibilidade de stock dos produtos, na compra do “produto principal” – um smartphone 
da série Galaxy S23 –, oferta de desconto adicional no “Segundo produto” – um dispositivo das séries 
Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S8, Galaxy Watch5, TV BU8505 Smart 4K Crystal UHD 2022, The Freestyle 
(2022), Smart Monitor 27'' M5 FHD, Aspirador Vertical Jet70 VS15T7031R1, Sound Tower ST50B 2022, 
Soundbar Lifestyle S60B 200W e Máquina de Lavar Loiça DW60M6040FW, que acumulado com o 
preço promocional de cada produto, perfaz um desconto mínimo de 30% no “segundo produto”, 
relativamente ao PVPR. Os produtos deverão ser selecionados no componente para 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”. 

 

Packs Galaxy S23 

PROMOÇÃO "Pack Galaxy S23". O Pack inclui um Galaxy S23 128GB (SM-S911BZGDEUB), uns Galaxy 
Buds2 Pro (SM-R510NZAAPHE), uma Capa Galaxy S23 Silicone (EF-PS911TGEGWW), um Adaptador de 
Viagem 25W (sem cabo) (EP-TA800NBEGEU) e um Protetor de ecrã Galaxy S23 (EF-US911CTEGWW). 
Promoção válida exclusivamente na Loja Online da Samsung Eletrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., 
entre os dias 17.02.2023 e 02.04.2023, 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. 

 

PROMOÇÃO "Pack Galaxy S23 Ultra". O Pack inclui um Galaxy S23 Ultra 256GB (SM-S918BZKDEUB), 
um Galaxy Watch5 Pro Bluetooth (45mm) (SM-R920NZKAPHE), uma Capa Galaxy S23 Ultra Pele (EF-
VS918LBEGWW), um Adaptador de Viagem 25W (sem cabo) (EP-TA800NBEGEU) e um Protetor de 
ecrã Galaxy S23 Ultra (EF-US918CTEGWW). Promoção válida exclusivamente na Loja Online da 
Samsung Eletrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., entre os dias 17.02.2023 e 02.04.2023, 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. 
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Galaxy Z Fold4 

PROMOÇÃO “Oferta de um Aspirador Vertical Bespoke Jet” da Samsung Electrónica Portuguesa, 
Unipessoal, Lda., válida de 27.02.2023 a 02.04.2023, ou até que termine a disponibilidade de stock 
dos produtos, na compra da série Galaxy Z Fold4, receba de oferta um Aspirador Vertical Bespoke Jet 
(VS20A95823W/EP) no valor de 679€. 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”.  

 

Galaxy S22 

PROMOÇÃO “Oferta de uns Galaxy Buds Live na compra da série Galaxy S22” da Samsung Electrónica 
Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 07.03.2023 e 02.04.2023, ou até que termine a disponibilidade 
de stock dos produtos, na compra da série Galaxy S22, receba de oferta uns Galaxy Buds Live (SM-
R180NZTAEUB) no valor de 99.90€. A Oferta deverá ser adicionada 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 “Campanha de Retomas na compra do Samsung Galaxy S22” da Samsung Electrónica 
Portuguesa, Unipessoal, Lda., exclusiva na Loja Online Samsung, válida entre 16.03.2023 e 02.04.2023, 
ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos, na compra de um smartphone da série 
Galaxy S22, usufrua de um desconto direto de 50€ com a adesão à Campanha de Retomas. Promoção 
não aplicável com a retoma de dispositivos da marca Apple. Consulte na Loja a valorização estimada 
de retoma do seu dispositivo usado, bem como os Termos e Condições Campanha. Promoção não 
aplicável para a opção de aluguer “Renting by Evollis”. 

 

Galaxy Z Flip4 

PROMOÇÃO “Campanha de Retomas na compra do Samsung Galaxy Z Flip4” da Samsung Electrónica 
Portuguesa, Unipessoal, Lda., exclusiva na Loja Online Samsung, válida entre 16.03.2023 e 02.04.2023, 
ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos, na compra de um smartphone da série 
Galaxy Z Flip4, usufrua de um desconto direto de 100€ com a adesão à Campanha de Retomas. 
Promoção não aplicável com a retoma de dispositivos da marca Apple. Consulte na Loja a valorização 
estimada de retoma do seu dispositivo usado, bem como os Termos e Condições Campanha. 
Promoção não aplicável para a opção de aluguer “Renting by Evollis”. 
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Galaxy Watch5 

PROMOÇÃO “Campanha de Retomas na Compra do Samsung Galaxy Watch5 ou Watch5 Pro” da 
Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., exclusiva na Loja Online Samsung, válida entre 
20.03.2023 e 23.04.2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos, na compra de 
um dispositivo da série Galaxy Watch5 ou Watch5 Pro, oferta de um desconto direto de 50€ com a 
adesão à Campanha de Retomas.  Sujeita às Condições Gerais da Loja Online Samsung. Consulte na 
Loja a valorização estimada de retoma do seu dispositivo usado, bem como os Termos e Condições 
Campanha. Promoção não aplicável para a opção de aluguer “Renting by Evollis”. 

 

 

TVs 

TV The Frame + Tab S7 

PROMOÇÃO da Samsung - Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 22.03.2023 a 
23.04.2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos. Na compra de uma TV The 
Frame superior ou igual 55’’ (QE55LS03BAUXXC; QE65LS03BAUXXC; QE75LS03BAUXXC) receba de 
oferta um Galaxy Tab S7 FE (SM-T733NZKAEUB). A oferta é adicionada automaticamente ao carrinho 
de compras ao selecionar um dos modelos abrangidos pela campanha (QE55LS03BAUXXC; 
QE65LS03BAUXXC; QE75LS03BAUXXC). 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. 

 

TV The Frame + Moldura  

PROMOÇÃO da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 01.01.2023 a 31.12.2023, 
ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos, na compra de uma TV the Frame 2022 
(QE32LS03BBUXXC ; QE43LS03BAUXXC ; QE50LS03BAUXXC ; QE55LS03BAUXXC ; QE65LS03BAUXXC ; 
QE75LS03BAUXXC), 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. 

 

TV - Bundle dinâmico  

PROMOÇÃO da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 16.01.2023 a 30.06.2023, 
ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos, na compra de um modelo de TV, receba 
20% de desconto adicional em Soundbars e acessórios de TV. O desconto é carregado 
automaticamente ao carrinho de compras ao selecionar os modelos abrangido pela Campanha. Sujeita 
às Condições Gerais da Loja Online Samsung. Promoção não substituível ou convertível em dinheiro 
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ou noutro produto. Na fatura, o preço de compra de cada produto já reflete o valor da promoção em 
causa. 

 

TV Terrace + Soundtower 

PROMOÇÃO da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 01.01.2023 a 30.06.2023, 
ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos. Na compra de uma TV The terrace 
(QE55LST7TCUXXC ; QE65LST7TCUXXC; QE75LST7TCUXXC) receba de oferta uma Soundtower (MX-
ST50B/ZF). A oferta é adicionada automaticamente ao carrinho de compras ao selecionar uma TV The 
Terrace. 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. 

 

The Freestyle com oferta de Capa e Bateria  

PROMOÇÃO da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 22.03.2023 a 
23.04.2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos. Na compra de um projetor 
The Freestyle (SP-LSP3BLAXXE) receba de oferta uma capa para exterior (VGSCLA00G/XC) no valor 
de 59.9€ e uma bateria The Freestyle (VG-FBB3BA/XC) no valor de 169.9€. A oferta é adicionada 
automaticamente ao carrinho de compras ao selecionar o modelo The Freestyle (SP-LSP3BLAXXE). 
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. 

 

TV NEO QLED 8K + Soundbar 

PROMOÇÃO da Samsung - Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 20.02.2023 a 02.04. 
2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos. Na compra de uma TV NEO QLED 
8K receba de oferta uma soundbar, em TVs de 65’’ (HW-Q600B/ZF), em TVs de 75’’ (HW-Q800B/ZF), 
em TVs de 85’’ (HW-Q990B/ZF). A oferta é adicionada automaticamente ao carrinho de compras ao 
selecionar um dos modelos abrangidos pela campanha (QE65QN800BTXXC; QE65QN900BTXXC; 
QE75QN800BTXXC; QE75QN900BTXXC; QE85QN800BTXXC; QE85QN900BTXXC). 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 

 

Pré-compra NEO QLED 2023 c/ oferta Soundbar Q990B 

PROMOÇÃO da Samsung - Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 27.02.2023 a 04.04. 
2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos. Receba de oferta uma soundbar 
(HW-Q990B/ZF) na pre compra de uma TV NEO QLED 2023 (TQ85QN900CTXXC; TQ75QN900CTXXC; 
TQ65QN900CTXXC; TQ85QN800CTXXC; TQ75QN800CTXXC; TQ65QN800CTXXC). A oferta é adicionada 
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automaticamente ao carrinho de compras ao selecionar um dos modelos abrangidos pela campanha 
(TQ85QN900CTXXC; TQ75QN900CTXXC; TQ65QN900CTXXC; TQ85QN800CTXXC; TQ75QN800CTXXC; 
TQ65QN800CTXXC). 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. 

 

Pré-compra OLED 2023 c/ oferta Soundbar Q800B 

PROMOÇÃO da Samsung - Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 27.02.2023 a 30.04. 
2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos. Receba de oferta uma soundbar 
(HW-Q800B/ZF) na pre compra de uma TV OLED 2023 (TQ77S95CATXXC; TQ65S95CATXXC; 
TQ55S95CATXXC). A oferta é adicionada automaticamente ao carrinho de compras ao selecionar um 
dos modelos abrangidos pela campanha (TQ77S95CATXXC; TQ65S95CATXXC; TQ55S95CATXXC). 
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. 

 

Pré-compra NEO QLED 2023 c/ oferta Soundbar Q800B 

PROMOÇÃO da Samsung - Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 27.02.2023 a 04.04. 
2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos. Receba de oferta uma soundbar 
(HW-Q800B/ZF) na pre compra de uma TV NEO QLED 2023 (TQ85QN95CATXXC; TQ75QN95CATXXC; 
TQ65QN95CATXXC; TQ55QN95CATXXC; TQ85QN85CATXXC; TQ75QN85CATXXC). A oferta é 
adicionada automaticamente ao carrinho de compras ao selecionar um dos modelos abrangidos pela 
campanha (TQ85QN95CATXXC; TQ75QN95CATXXC; TQ65QN95CATXXC; TQ55QN95CATXXC; 
TQ85QN85CATXXC; TQ75QN85CATXXC). 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. 

 

Pré-compra NEO QLED & OLED 2023 c/ oferta Soundbar Q600B 

PROMOÇÃO da Samsung - Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 27.02.2023 a 04.04. 
2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos. Receba de oferta uma soundbar 
(HW-Q600B/ZF) na pre compra de uma TV NEO QLED ou OLED 2023 (TQ65QN85CATXXC; 
TQ55QN85CATXXC; TQ65S90CATXXC; TQ55S90CATXXC). A oferta é adicionada automaticamente ao 
carrinho de compras ao selecionar um dos modelos abrangidos pela campanha (TQ65QN85CATXXC; 
TQ55QN85CATXXC; TQ65S90CATXXC; TQ55S90CATXXC). 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. 
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Eletrodomésticos 

Aspirador Jet 60 oferta de bateria 

PROMOÇÃO da Samsung - Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 16.03.2023 a 
02.04.2023, ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos. Na compra de um aspirador 
Jet receba de oferta uma Bateria extra. A oferta é adicionada automaticamente ao carrinho de 
compras ao selecionar um dos modelos abrangidos pela campanha (VS15A6032R5/EP; 
VS15A6031R4/EP). 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 
 

Eletrodomésticos - Bundle dinâmico  

PROMOÇÃO da Samsung Electrónica Portuguesa, Unipessoal, Lda., válida de 16.03.2023 a 02.04.2023, 
ou até que termine a disponibilidade de stock dos produtos, na compra de dois modelos de 
eletrodomésticos, receba 10% de desconto sobre o preço final, na compra de três modelos de 
eletrodomésticos, receba 15% de desconto sobre o preço final. Sujeita às Condições Gerais da Loja 
Online Samsung. O desconto é carregado automaticamente ao carrinho de compras ao selecionar os 
modelos abrangido pela Campanha. Promoção não substituível ou convertível em dinheiro ou noutro 
produto. Na fatura, o preço de compra de cada produto já reflete o valor da promoção em causa. 

 

 

Monitores 

Desconto de 25% na compra do segundo monitor 

PROMOÇÃO “Desconto de 25% na compra do segundo monitor” da Samsung Electrónica Portuguesa, 
Unipessoal, Lda., válida de 16.03.2023 a 02.04.2023, ou até que termine a disponibilidade de stock 
dos produtos, na compra de um monitor abrangido pela campanha, usufrua de um desconto de 25% 
na segunda unidade. 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. 
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