
Versão consolidada do Regulamento (consulte as alterações no final do documento) 

 

 

REGULAMENTO  

Campanha – “Desfruta de 3 meses de música sem anúncios” 

 

1. Definições 

 

1.1 “Campanha”: Iniciativa da Promotora sob a designação “Subscrições Spotify® Premium” que visa a 

promoção da aplicação Samsung Members, bem como da marca Samsung, junto dos seus clientes, durante o 

Período de Duração.  

 

1.2 “Participante”: Qualquer pessoa singular, maior de 18 anos, residente em Portugal que, durante o Período de 

Duração nele participe através da aplicação Samsung Members1, cumprindo os termos e condições indicados no 

presente Regulamento. Esclarece-se que o Participante deverá ter criado previamente uma conta Samsung e 

instalado a aplicação Samsung Members, para ter acesso à Oferta.  

 

1.3 “Promotora”: A Samsung Electrónica Portuguesa, S.A. (“Samsung”), com sede no Lagoas Park, Edifício 5B 

– Piso 4, 2740-245 Porto Salvo, pessoa coletiva n.º 501325301, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de Cascais sob o mesmo número. 

 

1.4 “Período de Duração”: A Campanha irá decorrer entre o dia 3 de junho de 2020 e o dia 14 de Novembro de 

2020. 

 

1.5 “Oferta”: A Oferta consiste num código que dá acesso gratuito a 3 meses consecutivos, e sem interrupções, de 

subscrição premium do serviço Spotify®, com início no momento da sua activação, nos termos e 

condições disponíveis em https://www.spotify.com/pt/legal/premium-promotional-offer-terms/. Os 

códigos são válidos e poderão ser acionados até ao dia 14 de novembro de 2020 (após esta data não será 

possível utilizar o código). A Oferta é apenas válida para novos utilizadores do serviço online de 

subscrição premium do serviço Spotify®, maiores de 18 (dezoito) anos, residentes em Portugal. Será 

solicitado um método de pagamento válido durante o registo, mas não serão cobrados quaisquer valores 

até que o período experimental termine. Poderá cancelar o seu período experimental, sem qualquer custo 

e a qualquer momento, antes do termo do período experimental. Finalizado o período experimental, e 

salvo se tiver efetuado o seu cancelamento ainda durante o período experimental, será automaticamente 

cobrado o preço normal de subscrição, atualmente correspondente a 6,99€/mês para o serviço de 

subscrição de Spotify® Premium Individual. 

                                                
1 Disponível em modelos selecionados, para mais informações por favor consultar 

https://www.samsung.com/pt/apps/samsung-members/. 

 

https://www.samsung.com/pt/apps/samsung-members/


 

1.6  “Registo na aplicação Samsung Members”: Forma de participação na Campanha que pressupõe a utilização 

da aplicação Samsung Members (a qual poderá vir previamente instalada no equipamento do Participante ou, em 

alternativa, ser descarregada no Google Play – acessível em  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.voc&hl=pt_PT - ou na Samsung Galaxy 

Apps), com vista à obtenção do código de participação na Campanha, através da consulta da informação sobre a 

campanha disponível no separador “Benefícios” da aplicação Samsung Members. A data limite para proceder ao 

registo na aplicação Samsung Members e descarregar o código de subscrição é o dia 14 de novembro de 2020. 

 

 

2. Participação 

 

2.1 Para participar na Campanha, durante o Período de Duração, o Participante deverá: 

a) Realizar o registo na aplicação Samsung Members;  

b) Aceder ao separador “Benefícios” na aplicação Samsung Members e descarregar o código de Oferta. 

 

 

2.2 Cada conta Samsung Members dá acesso a um código de Oferta. 

 

3. Oferta e Ativação 

 

 

3.1 Apenas terão direito à Oferta mencionada Artigo 1.5. do presente Regulamento os Participantes, conforme 

definidos no seu Artigo 1.2, que cumpram as condições de participação aí mencionadas e tenham participado 

nos termos referidos no Artigo 2.º deste Regulamento.  

 

3.2 A Oferta será atribuída por cada Registo na Aplicação Samsung Members. 

 

3.3 A Oferta a atribuir será livre de qualquer encargo e pressupõe a subscrição de um serviço online por subscrição 

em Portugal junto de um Operador. 

 

3.4 A Oferta não é acumulável com outras ofertas da Promotora e/ou da Spotify® e não é, em caso algum, 

convertível em dinheiro. A Oferta não pode ser trocada, revendida ou utilizada para fins promocionais e/ou 

institucionais. 

 

3.5 A Oferta do serviço online de subscrição premium do serviço Spotify®, inclui os conteúdos, as 

funcionalidades e plataformas disponibilizadas pela Spotify® em cada momento, podendo a Spotify® alterar 

os seus mesmos durante a vigência desta Campanha, sendo que a Promotora não poderá ser responsabilizada 

por eventuais alterações, na medida em que é totalmente alheia às mesmas. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.voc&hl=pt_PT


3.6 Os termos e condições da utilização da Oferta são da exclusiva responsabilidade da Spotify®, sendo a 

Promotora alheia aos mesmos. Os Participantes podem consultar a informação disponível no site 

https://www.spotify.com/pt/legal/premium-promotional-offer-terms/, devendo contactar directamente a 

referida entidade caso necessitem de algum esclarecimento sobre a Oferta 

 

3.7 Apenas terão direito à Oferta os Participantes que cumpram todas as condições de participação mencionadas 

no presente Regulamento. 

 

3.8 Para redimir a Oferta os Participantes deverão assegurar que têm acesso ao serviço Spotify® e ativar o código 

de subscrição fornecido pela Promotora através do site http://www.Spotify.com, até à data limite de ativação 

de 14 de novembro de 2020. 

 

3.9 Em caso de qualquer anomalia na ativação da subscrição ou na prestação dos serviços incluídos na mesma, o 

Participante deverá entrar em contacto com a Spotify®. 

 

3.10 A cessação da subscrição do serviço online de subscrição premium do serviço Spotify®, ainda durante o 

período da Oferta é da exclusiva responsabilidade dos Participantes, sob pena de serem cobrados custos pela 

Spotify® aos Participantes. 

 

4. Proteção de Dados 

 

4.1 Os dados pessoais recolhidos ao abrigo da presente Campanha serão tratados pela Promotora, em 

conformidade com o disposto na sua Política de Privacidade, disponível em 

www.samsungportugal.com/campanhas/politica-privacidade. 

 

4.2 Para saber mais sobre a forma como a Samsung trata os seus dados pessoais referentes à conta Samsung 

Members, por favor consulte a política de privacidade, disponível na aplicação Samsung Members. 

 

5. Outras Condições 

 

5.1 O Participante, ao participar na presente Campanha, efetuar o Registo na Aplicação Samsung Members e 

receber a Oferta, aceita automática e integralmente o presente Regulamento e todas as regras nele 

estabelecidas. 

5.2 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. Nestes casos, o Participante, ainda que tenha cumprido com os requisitos de 

participação, será excluído da Campanha e não terá direito a usufruir da Oferta. 

 

5.3 A Promotora não poderá ser responsabilizada por falhas de ligação da internet. 

 

http://www.samsungportugal.com/campanhas/politica-privacidade


5.4 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 samsung.com/pt. 

 

5.5 A Promotora reserva-se o direito de reduzir, acrescentar ou modificar as atividades acima mencionadas no 

decorrer da Campanha. 

 

5.6 Os concretos termos e condições, bem como as políticas aplicáveis à Oferta do serviço online de subscrição 

premium do serviço Spotify®, bem como à sua utilização e cessação durante o período da Oferta, de 3 (três) 

meses, são determinados e regulados pela Spotify®, sendo a Promotora absolutamente alheia a tais termos e 

condições ou políticas aplicáveis.  

 

5.7 Não serão aceites reclamações referentes à Campanha após o decurso de 1 (um) mês sobre o último dia do 

Período da Campanha, ressalvando-se o disposto na lei aplicável. 

 

5.8 Todas as referências à marca e logotipo do Spotify® presentes nas comunicações relativas a este Passatempo 

são da propriedade exclusiva da sociedade Spotify AB. 

 

 

6. Pedidos de Esclarecimento 

Qualquer pedido de esclarecimentos sobre a presente Campanha deverá ser apresentado através da Linha Azul – 

Linha de apoio a clientes Samsung, através do número de telefone 808 207 267, nos dias úteis, das 9h00 às 20h00, 

ou do seguinte contacto de e-mail: sep.contactus@samsung.com. 

 

  



07.10.2020 

 

Primeira Adenda ao Regulamento da Campanha - “Desfruta de 3 meses de música sem anúncios” 

 

1. Por questões relacionadas com os objetivos subjacentes à Campanha e para cabal esclarecimento dos 

Participantes, a Promotora vem alterar o Regulamento da Campanha, de forma a estender o prazo do Período da 

Campanha até ao dia 14 de Novembro de 2020, procedendo, ao abrigo dos Artigos 5.4 e 5.5 do Regulamento, à 

alteração dos Artigos 1.4, 1.6 e 3.8 do mesmo Regulamento. 

 

2. Nos termos dos Artigos 4.4 e 5.5 do Regulamento da Campanha, é ainda alterado o seu Artigo 6, passando a ter 

a seguinte redação:  

 

“6. Qualquer pedido de esclarecimentos sobre a presente Campanha deverá ser apresentado através da Linha 

Azul – Linha de apoio a clientes Samsung, através do número de telefone 808 207 267, nos dias úteis, das 9h00 

às 20h00, ou do seguinte contacto de e-mail: sep.contactus@samsung.com.” 

 

2. A presente adenda ao Regulamento entra em vigor no dia 07 de outubro de 2020. 

 

3. Todas as demais cláusulas do Regulamento da Campanha mantêm-se integralmente em vigor e o Participante 

deverá respeitar a todas para ter direito à Oferta nos termos do Artigo 3 do Regulamento. 

 


