
Condições de adesão à campanha “Troque o seu telefone usado e poupe no 

mínimo 40€ na compra do Galaxy A” para compras efetuadas em 

mediamarkt.pt 

Ao aderires à campanha através da mediamarkt.pt o desconto será efetuado 

após a receção do equipamento de retoma no nosso entreposto e se reunidas 

as condições do regulamento. 

• Ao escolheres o teu equipamento abrangido pela campanha, deverás 

indicar no carrinho que pretendes aderir à campanha adicionando o 

equipamento e a “Retoma de telemóvel” ao carrinho de compras. 

 
• O pagamento é efetuado a 100%; 

 
 

• No ato da entrega do teu novo Samsung Galaxy A31, A41, A51, A51 5G 

ou A71, o estafeta da nossa transportadora procede à recolha do 

equipamento que pretendes entregar como retoma. O equipamento 

deverá já estar devidamente protegido contra eventuais impactos do 

transporte (plástico bolha, papel/cartão, etc), devendo constar no seu 

interior o “Contrato de Compra e Venda” devidamente assinado por ti. 

Imprime aqui o documento; 
 

• Caso tenhas alguma dúvida relacionada com o embalamento, por favor, 

consulta aqui; 
 

 

• Após a verificação por parte da nossa equipa do teu equipamento de 

retoma, aquando a sua entrada no nosso entreposto, se reunidos os 

requisitos da campanha, o valor da retoma ser-te-á devolvido através do 

mesmo meio que utilizaste para a compra do teu novo Samsung Galaxy. 

Os prazos de reembolso serão os seguintes: 14 dias à data da validação 

da tua retoma se efetuares a tua compra através de Refª MB 

(Multibanco/ Homebanking) carecendo que nos envies o comprovativo 

de IBAN do Titular da compra através do e-mail clientes@mediamarkt.pt; 

Para restantes meios de pagamento o valor do desconto ser-te-á 

devolvido no prazo máximo de 7 dias à data da validação da retoma; 

 
• Caso não estejam reunidos os requisitos para usufruíres do desconto, 

serás notificado, e o teu aparelho ser-te-á devolvido para a morada onde 

o recolhemos. 
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