
REGULAMENTO  
Campanha - Futebol como nunca viu com a Samsung 

 
1. Definições 

 
1.1. Campanha: Iniciativa da Promotora sob a designação “Futebol como nunca o 
viu. - Oferta da Subscrição dos canais SPORT TV ”, que consiste na atribuição da 

Subscrição dos Canais SPORT TV (6 meses ou 12 meses) conforme a opção dos 

Participantes que adquiram uma Samsung TV identificados no Artigo 3.º deste 
Regulamento, durante o Período da Campanha, numa das Insígnias Aderentes 

listadas no Artigo 8.º do Regulamento e cumpram os restantes termos e condições 

previstos no presente Regulamento. 
 
 

1.2. Participante: Qualquer pessoa singular, maior de 18 anos, residente em 
Portugal, que (i) compre, no período entre 16 de abril de 2018 e 03 de junho de 
2018 e numa das Insígnias Aderentes listadas no Artigo 8.º do Regulamento, um 
dos televisores identificados no Artigo 3.º deste Regulamento, (ii) desde que seja 
ou venha a ser antes da activação da Oferta cliente residencial de um serviço de 
televisão (por cabo, satélite ou fibra) em Portugal, junto de um Operador e (iii) que 
cumpra as restantes condições deste Regulamento. Não serão considerados 
Participantes para efeitos desta Campanha clientes de Operadores com Número 
de Identificação Fiscal iniciado por “5” ou “6”. Será rejeitada a participação na 
Campanha por pessoas ou entidades que não cumpram os requisitos previstos 
neste Regulamento. Será igualmente considerado Participante com direito à Oferta 
a pessoa singular a quem (i) tenha sido oferecido um dos televisores identificados 
no Artigo 3.º deste Regulamento que tenha sido comprado, no período entre 16 de 
abril de 2018 e 03 de junho de 2018 e numa das Insígnias Aderentes listadas no 
Artigo 8.º do Regulamento e  
(ii) desde que seja ou venha a ser antes da activação da Oferta cliente 
residencial de um Operador Cabo ou Fibra - MEO, NOS, Nowo e Vodafone. 
O Participante tem de ter ou vir a criar uma Conta Samsung (Samsung 
Account), requisito obrigatório para o Registo no Website da Campanha, e que 
cumpra os restantes termos e condições previstos no presente Regulamento. 
Para que não existam dúvidas, a Conta Samsung (Samsung Account) 
necessária para o Registo no Website da Campanha poderá ser criada pelo 
Participante imediatamente antes do Registo no Website da Campanha. 
 
 
 
 

 
 



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, efetuada durante o Período de 
Duração da Campanha e numa das Insígnias Aderentes, listadas no Artigo 8.º do 
de presente Regulamento, de uma Samsung TV, identificada no Artigo 3.º deste 
Regulamento, necessário para efeitos de participação na presente Campanha. 

 
1.4.1. Número de fatura: Número inserido na fatura, cuja indicação é 
necessária para participar na presente Campanha e ter direito a uma 
das Ofertas indicadas no Artigo 3.º do presente Regulamento. 

 

1.5. Período de Duração da Campanha: A Campanha é válida em caso de 
compra de um dos televisores identificados no Artigo 3.º deste Regulamento, 
numa das Insígnias Aderentes listadas no Artigo 8.º do presente Regulamento, 
entre o dia 16 de abril de 2018 e as 23h59 do dia e 03 de junho de 2018. 

 

1.6. Registo no website (https://www.samsung.com/pt/mysamsung/offers/#/): 
Este registo é estritamente necessário para a participação na Campanha e 
consiste no correto e completo preenchimento do formulário de participação 
disponível para o efeito e na anexação de um ficheiro contendo a cópia legível 
da Fatura de compra de um dos televisores identificados no Artigo 3.º deste 
Regulamento. A fatura terá que ser necessariamente referente a uma compra 
efetuada no Período de Duração da Campanha e numa das Insígnias 
Aderentes, listadas no Artigo 8.º do presente Regulamento. A data limite para 
registo no website é o dia e 03 de junho de 2018, até às 23h59. 

 

1.7 Operador – Apenas estão contemplados pela presente campanha os 
seguintes Operadores de serviços de televisão por subscrição: MEO, NOS, 
Nowo e Vodafone. 

 

2. Participação 

 

2.1. Após ter adquirido uma Samsung TV identificada no Artigo 3.º deste 

Regulamento no Período de Duração da Campanha e em qualquer uma das 

Insígnias Aderentes referidas no Artigo 8.º, o Participante poderá participar na 

Campanha efetuando o registo dessa compra no website 

(https://www.samsung.com/pt/mysamsung/offers/#/) e preenchendo o 

formulário de participação, ao qual deverá ser anexada a factura relativa à 

compra de tal equipamento, até às 23h59 do dia e 03 de junho de 2018. 

 

 



3. Oferta 
 
3.1  O Participante ao adquirir um dos televisores identificados no Artigo 3.º 
deste Regulamento recebe de Oferta a subscrição, pelo prazo de 12 (doze) ou 
pelo prazo de 6 (seis) meses, 5 (cinco) canais SPORT TV PREMIUM HD + 
MULTISCREEN (SPORT.TV 1, 2, 3, 4 e 5 em SD+HD), para poder ver na sua 
TV, PC, Smartphone ou Tablet, limitada ao stock existente (doravante o 
denominado “Oferta da Campanha”). 

 

3.2. Apenas terão direito à Oferta da Campanha mencionada no número 
anterior os Participantes conforme definidos no Artigo 1.2 do presente 
Regulamento, que cumpram as condições de participação aí mencionadas e 
tenham participado nos termos referidos no Artigo 2.º deste Regulamento. 

 
3.3 Os Participantes referidos no número anterior e que sejam actualmente 
subscritores do(s) serviço(s) que integra(m) a Oferta da Campanha poderão 
também beneficiar de tal oferta, devendo para tal (i) registar-se no website da 
Campanha para receber a Oferta e, posteriormente, (ii) proceder à activação da 
subscrição, nos prazos e condições dos Artigos 2, 4 e 5 do presente 
Regulamento. As condições de activação dos serviços em causa são da 
responsabilidade dos Operadores. 

 
3.4. Após o fim do período da Oferta da Campanha, quer seja de 6 ou de 12 
meses, os Participantes e subscritores da mesma vão continuar com acesso à 
subscrição com base no tarifário mensal em vigor pelo respetivo Operador. 
Caso o Participante não pretenda continuar a ter acesso à subscrição paga 
após o período da Oferta da Campanha, terá de solicitar o seu cancelamento 
junto do seu Operador. 

 
3.5 A Oferta a atribuir será livre de qualquer encargo e pressupõe a subscrição 
de um serviço de televisão por subscrição em Portugal junto de um Operador. 

 
3.6 A Oferta da Campanha não é acumulável com outras ofertas da SPORT TV 
de que o Participante já esteja a beneficiar e não é, em caso algum, convertível 
em dinheiro. 

 
3.7 O desligamento do serviço SPORT TV durante o período da Oferta da 
Campanha determina a perda do direito a usufruir da mesma pelo período 
remanescente. 

 

3.8 A SPORTTV poderá alterar a sua oferta comercial durante a vigência desta 
Campanha, obrigando-se a substituir a Oferta da Campanha por um serviço 
equivalente. Sem prejuízo, caso não seja possível tal substituição da Oferta da 
Campanha pelo facto de não existir qualquer serviço equivalente, a Promotora 
não poderá ser responsabilizada por este facto, sendo totalmente alheia ao 
mesmo. 



 

3.8 As condições de participação na Campanha e os requisitos para o 
Participante ter direito à Oferta da Campanha, encontram-se descritos no 
presente Regulamento e não serão aplicáveis quaisquer outras condições para 
além das que se encontrem aqui previstas. 

 

3.9. Para além das restantes condições de aplicação da Campanha, previstas 
no presente Regulamento, a Campanha é exclusivamente aplicável a compras 
de um dos seguintes modelos de Samsung TV: 

 
Modelos dos Equipamentos Samsung SMART TV em vigor para a CAMPANHA:  

 

 
Size 

 
Item 

 Subscrição Sport 
 

   
TV  

     
 

 ≥ 60''  UE65MU6105KXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65MU6125KXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65MU6205KXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65MU6225KXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65MU6405UXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65MU6445UXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65MU6505UXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65MU6645UXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65MU7005TXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65MU7055TXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65MU8005TXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65MU9005TXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65NU7105KXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65NU7305KXXC  6 meses 
 

       

UHD ≥ 60''  UE65NU7405UXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65NU7445UXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65NU7505UXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65NU7675UXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65NU8005TXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 60''  UE65NU8505TXXC  6 meses 
 

       

 ≥ 75''  UE75MU6105KXXC  12 meses 
 

       

 ≥ 75''  UE75MU7005TXXC  12 meses 
 

       

 ≥ 75''  UE75MU8005TXXC  12 meses 
 

       

 ≥ 75''  UE82MU7005TXXC  12 meses 
 

       

 ≥ 75''  UE75NU7105KXXC  12 meses 
 

       

 ≥ 75''  UE75NU8005TXXC  12 meses 
 

       

 ≥ 75''  UE75KS8000TXXC  12 meses 
 

       

 ≥ 75''  UE78KU6500UXXC  12 meses 
 

       

 ≥ 75''  UE82NU8005TXXC  12 meses 
 

       



 

    OU 
 

      
 

 
Size 

 
Item 

Subscrição Sport 
 

   
TV  

     
 

 55''  QE55Q7CAMTXXC  6 meses 
 

 55''  QE55Q7FAMTXXC  6 meses 
 

 55''  QE55Q8CAMTXXC  6 meses 
 

 55''  QE55Q8FAMTXXC  6 meses 
 

 55''  QE55Q7CAMTXXC  6 meses 
 

 55''  QE55Q7FAMTXXC  6 meses 
 

 55''  QE55Q7FNATXXC  6 meses 
 

 55''  QE55Q8CAMTXXC  6 meses 
 

 55''  QE55Q8CNATXXC  6 meses 
 

 55''  QE55Q8FAMTXXC  6 meses 
 

 55''  QE55Q9FNATXXC  6 meses 
 

 ≥ 60''  QE65Q6FAMTXXC  12 meses 
 

QLED ≥ 60''  QE65Q7CAMTXXC  12 meses 
 

 ≥ 60''  QE65Q7FAMTXXC  12 meses 
 

 ≥ 60''  QE65Q7FNATXXC  12 meses 
 

 ≥ 60''  QE65Q8CAMTXXC  12 meses 
 

 ≥ 60''  QE65Q8CNATXXC  12 meses 
 

 ≥ 60''  QE65Q8FAMTXXC  12 meses 
 

 ≥ 60''  QE65Q9FAMTXXC  12 meses 
 

 ≥ 60''  QE65Q9FNATXXC  12 meses 
 

 ≥ 75''  QE75Q7FAMTXXC  12 meses 
 

 ≥ 75''  QE75Q7FNATXXC  12 meses 
 

 ≥ 75''  QE75Q8CAMTXXC  12 meses 
 

 ≥ 75''  QE75Q9FNATXXC  12 meses 
 

 ≥ 75''  QE88Q9FAMTXXC  12 meses 
 

       



 

3.10. A SPORT TV é totalmente livre no estabelecimento da programação dos 
respectivos canais durante a vigência desta Campanha, sendo a Promotora 
absolutamente alheia a tal programação. 

 

 

4. Registo e Envio das Ofertas 

 

4.1. O Registo no website  
(https://www.samsung.com/pt/mysamsung/offers/#/) terá de ser efetuado até às 
23h59 do dia 18 de junho de 2018, pelos Participantes que tenham adquirido, 
entre o dia e 16 de abril de 2018 e o dia e 03 de junho de 2018, numa das 
Insígnias Aderentes referidas no Artigo 8º, uma Samsung TV, identificados no 
Artigo 3.º deste Regulamento. 

 

4.2. Para efeito da participação na Campanha, é obrigatório o Registo no 
Website (https://www.samsung.com/pt/mysamsung/offers/#/), o preenchimento 
correcto e completo de todos os dados solicitados no formulário de participação 
constante desse website e que os Participantes digitalizem e anexem a fatura, 
para que a Promotora possa proceder à validação da mesma. Caso a fatura 
não seja digitalizada de forma legível e anexada ao formulário de Registo no 
website (https://www.samsung.com/pt/mysamsung/offers/#/) ou caso não sejam 
preenchidos todos os dados solicitados no formulário de participação, a 
participação do Participante não poderá ser considerada como válida sendo 
imediatamente rejeitada pela Promotora. 

 

 

5. Ativação da subscrição 

 

5.1. Para efectuar o Registo no Website da Campanha e proceder à ativação 
da subscrição da SPORT TV PREMIUM HD MULTISCREEN, como refere o 
artigo 3º do presente regulamento, o Participante terá de cumprir o 
procedimento seguinte: 

 
• Aceder ao link subjacente ao Registo no website. 

 
• Escolher a subscrição “SPORT TV”. 

 
• Preencher todos os campos do formulário de participação, de forma 

completa e sem erros, anexando a respectiva factura de compra.  
• Aguardar um período máximo de 8 dias úteis para receber um código 

Voucher SPORT TV, que será enviado pela SPORT TV, por SMS e 
E-mail, para os contactos indicados no formulário de participação do 
Registo no website. 



• Com este código Voucher SPORT TV o Participante terá de seguir as 
instruções que dele constam para proceder à ativação da SPORT TV 
junto do seu Operador até ao dia 30 de Setembro de 2018.  

• No caso dos Participantes na Campanha cujo Operador seja a 
NOS o Participante ativa diretamente na box (box iris ou Uma) ou 
liga para o operador.  

• No caso dos restantes Operadores, os Participantes terão de 
contactar as repectivas linhas de apoio de cada operador, sendo da 
responsabilidade do operador ativar o voucher SPORT TV na conta 
TV que o Participante indicar.  

• A partir da data de ativação o Participante terá direito a 6 ou 12 
mensalidades do produto SPORT TV PREMIUM HD 
MULTISCREEN, consoante a Oferta a que tenha direito.  

• Participante poderá consultar as condições junto do seu Operador 
ou em www.sporttv.pt/parcerias/SAMSUNG.  

• A data limite para a referida activação das subscrições é o dia 
30/09/2018.  

• Se a subscrição selecionada não estiver ativa no período máximo 
de 8 dias úteis, após a redenção efectuada no Registo no Website, 
o Participante deverá entrar em contacto com o seu Operador. 

 

 

5.2. A data limite para ativação do serviço SPORT TV é o dia 30/09/2018. 
 

5.3. Em caso de qualquer anomalia na ativação da subscrição ou na prestação 
dos serviços incluídos na mesma, o Participante deverá entrar em contacto 
com o seu Operador. 

 

5.4. A activação da Oferta da Campanha será da exclusiva responsabilidade do 
Participante junto do Operador, sendo este que estabelece a forma como tal 
activação é feita, em que prazo, em que condições e quais as diferenças entre 
os Participantes que já tenham subscrito os serviços que constituem a Oferta 
da Campanha e os Participantes que nunca tenha subscrito um tal canal, sendo 
a Promotora alheia a esta matéria. 

 

5.5 O desligamento da subscrição do produto SPORT TV PREMIUM HD 
MULTISCREEN após o período da Oferta da Campanha terminar é da 
exclusiva responsabilidade dos Participantes. 



6. Proteção de Dados 

 

6.1 Para que possa participar na Campanha, deverá preencher todos os 
campos do formulário de participação e consentir no tratamento dos seus 
dados pessoais pela Samsung para efeitos da presente Campanha. A 
Samsung não poderá aceitar a sua participação na Campanha sem que sejam 
disponibilizados os dados pessoais solicitados e sem que seja dado o 
consentimento para tratamento desses dados. 

 

6.2 Através do formulário de participação, são solicitados os seguintes dados: 
 

• Identificação do operador do serviço de televisão (MEO, NOS, Nowo ou 
Vodafone);  

• Nome do Participante;  
• Número de identificação fiscal do Participante;  
• Número de Telemóvel;  
• Endereço de E-mail;  
• Número da Fatura de compra;  
• Data da Fatura de compra;  
• Cópia da Fatura de compra.  
• Modelo do equipamento adquirido 

 

 

6.3. Em cumprimento do disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, a Lei da 
Protecção de Dados Pessoais, e na restante legislação aplicável, informamos 
que os dados que nos disponibilize serão incluídos num ficheiro da SAMSUNG 
ELECTRÓNICA PORTUGUESA, S.A., com sede no Lagoas Park, Edifício 5B – 
Piso 0, 2740-245 Porto Salvo (a entidade responsável pelo tratamento), com a 
finalidade de gerir a sua participação na Campanha, podendo ser transmitidos 
a processadores de dados, como é o caso da SPORT TV e dos Operadores 
para os presentes efeitos, bem como para fins estatísticos. 

 

 

6.4. Informamo-lo ainda que os dados pessoais mencionados em 6.2 acima, 
usados para Registo no Website da Campanha, são igualmente incluídos na Conta 
Samsung, num ficheiro cujas entidades responsáveis pelo tratamento são 

 
a (i) Samsung Electronics Co., Ltd. (com sede em 129 Samsung-Ro, Maetan-
3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea), (ii) Samsung Electronics 
(UK) Limited (com sede na Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, 
Surrey KT16 0PS), e (iii) a acima identificada Promotora, sendo aplicável a 
respetiva Política de Privacidade e podendo ser utilizados para o envio de 
informação comercial e publicitária acerca dos produtos e serviços, nos casos 



em que tenha consentido no envio de tais comunicações no âmbito da Conta 
Samsung. 

 
6.5. É garantido ao titular dos dados o direito de acesso, atualização, 
retificação ou eliminação dos seus dados pessoais a todo o tempo, bem como 
o exercício posterior do seu direito de oposição à utilização dos dados 
facultados para fins de marketing direto, para o envio de comunicações 
informativas ou de inclusão em listas ou serviços informativos, devendo, para 
tal, alterar os dados diretamente na Conta Samsung (Samsung Account), 
através do link https://www.samsung.com/pt/mysamsung, enviar pedido nesse 
sentido para sep.contactus@samsung.com ou dirigir uma comunicação por 
escrito para morada indicada acima. 

 
 
 
 

7. Condições Gerais 
 

7.1. O Participante, ao efetuar o Registo no website 
(https://www.samsung.com/pt/mysamsung/offers/#/) declara conhecer e aceitar 
automática e integralmente o presente Regulamento, acatando todas as regras 
nele previstas. 

 

7.2. Não é permitida aos Participantes nesta Campanha qualquer utilização 

indevida ou abusiva de listagens de e-mails, qualquer ação de spam, bem como 
qualquer tentativa de participação na Campanha utilizando faturas que não sejam 

reais ou que não digam respeito aos produtos abrangidos pela Campanha, que se 

encontram descritos no Artigo 3.º do presente Regulamento. 

 

7.3. Caso os seus dados pessoais ou a cópia da fatura que nos envie sejam 
ilegíveis ou de difícil perceção, tal facto poderá ser motivo de exclusão da sua 
participação na Campanha. 

 

7.4. Esta Campanha só é válida relativamente aos televisores com os modelos 
listados no artigo 3.9. do presente Regulamento que sejam comercializados 
nas Insígnias Aderentes a esta Campanha, que se encontram listadas no Artigo 
8.º do presente Regulamento 

 

7.5. 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, 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. 

 

7.6. 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 https://www.samsung.com/pt/mysamsung/offers/#/. 

 

7.7. A Promotora reserva-se o direito de reduzir, acrescentar ou modificar as 
atividades acima mencionadas no decorrer da Campanha. 

 

7.8. Os concretos termos e condições, bem como as políticas aplicáveis à 
subscrição ou SPORT TV, bem como à sua utilização durante o período da 
oferta (12 meses ou 6 meses, conforme aplicável) são determinados e 
regulados pelos Operadores dos serviços de Televisão, sendo a Promotora 
absolutamente alheia a tais termos e condições ou políticas aplicáveis. 

 

7.9 Os Operadores dos serviços de Televisão serão responsáveis pela 
prestação do serviço de emissão televisiva de SPORT TV em Oferta. Assim, 
quaisquer interrupções, interferências ou suspensões desse serviço são da sua 
exclusiva responsabilidade, pelo que para obter qualquer informação sobre as 
mesmas deverá contactar o seu Operador. 

 

7.10 Após o fim do período da Oferta da Campanha, quer seja de 6 ou de 12 
meses, os Participantes e subscritores da mesma vão continuar com acesso à 
subscrição com base no tarifário mensal em vigor pelo respetivo Operador. O 
desligamento da subscrição do produto SPORT TV PREMIUM HD 
MULTISCREEN após o período da Oferta da Campanha terminar é da 
exclusiva responsabilidade dos Participantes. 

 

7.11 Manter-se-ão aplicáveis as condições de subscrição do serviço de 
televisão por subscrição que tenham sido acordadas entre o Participante e o 
seu Operador, a que a Samsung é completamente alheia. 

 

7.12 Esta campanha destina-se a todos os Participantes. Caso o Participante 
decida, após a aquisição do equipamento relevante para efeitos da presente 
Campanha, devolver o mesmo, no exercício dos seus direitos legais, o 
Participante perderá o direito à Oferta da Campanha, ficando a Samsung, na 
qualidade de Promotora, com a autoridade para rescindir o serviço incluído na 
Oferta da Campanha sem qualquer aviso prévio. 



7.13. Esta Campanha é limitada ao stock existente de televisores 
Samsung no ponto 3.9 deste Regulamento, bem como da oferta de 
subscrições dos Canais SPORT TV. 
 

 

 
*Oferta limitada ao stock existente de unidades dos modelos Samsung TV UHD 
abrangidos pela Campanha nas Insígnias Aderentes localizadas em Portugal e 
respetivas lojas online. A Campanha é válida para as Lojas localizadas em 
Portugal Continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, bem 
como para Lojas online das insígnias mencionadas na listagem anterior. 

 

 

 

8. 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 
através do seguinte contacto de e-mail: campanhas.samsung@sac.pacsis.pt.  

 


