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REGULAMENTO DA AÇÃO COMPRE E GANHE DESCONTO 

“CONECTE-SE À SUA CASA” 

 

1. DA AÇÃO:  

 

1.1. A presente ação de compre e ganhe desconto “Conecte-se à Sua Casa – Fase 2” (“Ação”) é 

realizada pela SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., sociedade empresária limitada, sediada na 

Avenida dos Oitis, nº 1.460, Bairro Distrito Industrial II, Manaus/AM, CEP 69.007-002, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 00.280.273/0001-37 (“Samsung”) em parceria com a empresa NOVO MUNDO AMAZÔNIA 

MÓVEIS E UTILIDADES LTDA., com sede na Vl. Distrito Industrial, nº 01, sala 01, Maracanã, São Luís/MA, 

CEP 65099-090, inscrita no CNPJ nº 13.530.973/0022-09 (“Parceiro”). 

 
1.2. Durante o período da Ação as pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos, residentes e 

domiciliadas em território nacional, que adquiram algum dos produtos indicados no Item 3.1 abaixo, em 

qualquer um dos canais de venda participantes da empresa NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E 

UTILIDADES LTDA. (“Lojas do Parceiro”), bem como seguirem todas as condições descritas neste 

Regulamento, terão direito aos descontos exclusivos da Ação para a compra de 01 (um) dos Produtos 

Promocionados, indicados no Item 4 abaixo. 
 

1.3. Para fins de clareza, serão elegíveis a participar da Ação apenas pessoas físicas devidamente 

inscritas no CPF/ME. 
 

2. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1.   Período de aquisição do(s) Produto(s): de 27 de julho de 2020 a 09 de agosto de 2020, ou até o 

esgotamento do estoque dos Produtos Adquiridos. 

 

2.1.1. Para fins de clareza, a limitação de que trata o item anterior diz respeito exclusivamente ao 

estoque de Produtos Adquiridos, e não de Produtos Promocionados, estando estes últimos 

disponíveis durante todo o período da presente Ação. 

 

2.2.   Não serão aceitas compras realizadas em período distinto daquele estabelecido no Item 2.1 supra. 
 

3. PRODUTOS SAMSUNG PARTICIPANTES:  

 

3.1.   Participam da presente Ação os produtos abaixo indicados (“Produtos Adquiridos”): 

 

(i) UN55TU8000GXZD – SmartTV 55” TU8000 UHD 4K Samsung; 

(ii) UN65TU8000GXZD – SmartTV 65” TU8000 UHD 4K Samsung; 

(iii) UN75TU8000GXZD – SmartTV 75” TU8000 UHD 4K Samsung; 

(iv) RT46K6261S8/AZ - Geladeira Duplex Twin Cooling Plus™ 5-em-1 RT6000K Inox Look 453L (127V); 

(v) RT46K6261S8/BZ - Geladeira Duplex Twin Cooling Plus™ 5-em-1 RT6000K Inox Look 453L (220V); 

(vi) RL4353RBASL/BZ - Geladeira Inverse BAROSA Inox Look 435L (220V); 

(vii) WD11M4453JW/AZ - Lava & Seca Samsung WD4000 Branca 11/7 kg (127V); 

(viii) WD11M4453JWFAZ - Lava & Seca Samsung WD4000 Branca 11/7 kg (220V). 

 

3.2. A quantidade de Produtos Adquiridos será ilimitada, podendo haver variação de modelo de 

acordo com o estoque.  
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3.3. Para participação na presente Ação, os Produtos Adquiridos deverão, necessariamente, ser 

adquiridos pelos participantes por qualquer uma das Lojas do Parceiro, as quais serão disponibilizadas 

para consulta dos Participantes ao longo do período de realização desta Ação. 
 

 
4. PRODUTO PROMOCIONADO QUE TERÁ O DESCONTO (“Produto Promocionado”): O Produto 

Promocionado, o qual terá o desconto aqui descrito, mediante a compra de um dos Produtos Válidos, é o 

seguinte:  

 

(i) UN50TU7000GXZD – SmartTV 50” TU7000 UHD 4K Samsung; 

(ii) UN50TU8000GXZD – SmartTV 50” TU8000 UHD 4K Samsung; 

(iii) RT46K6261S8/AZ - Geladeira Duplex Twin Cooling Plus™ 5-em-1 RT6000K Inox Look 453L (127V); 

(iv) RT46K6261S8/BZ - Geladeira Duplex Twin Cooling Plus™ 5-em-1 RT6000K Inox Look 453L (220V); 

(v) WD11M4453JW/AZ - Lava & Seca Samsung WD4000 Branca 11/7 kg (127V); 

(vi) WD11M4453JWFAZ - Lava & Seca Samsung WD4000 Branca 11/7 kg (220V); 

(vii) AR12NVFPCWKNAZ – Ar-Condicionado Digital Inverter 11,500 Btu/h Frio 8-Polos. 

 
5. DESCONTOS: Os descontos funcionarão da seguinte maneira, na compra de 01 (um) dos Produtos 

Válidos, o cliente tem direito a desconto para a compra de 01 (um) dos Produtos Promocionados, na 

mesma Loja Participante e no mesmo momento de compra em que adquiriu o Produto Válido. O valor do 

desconto varia de acordo com o Produto Válido, conforme tabela abaixo: 
 

 

SKU 
 

Desconto sobre o valor do Produto 
Promocionado 

 

UN55TU8000GXZD R$             1,000.00 

UN65TU8000GXZD R$             1,500.00 

UN75TU8000GXZD R$             2,000.00  

RT46K6261S8/AZ R$             1,000.00 

RT46K6261S8/BZ R$             1,000.00 

RL4353RBASL/BZ R$             1,500.00 

WD11M4453JW/AZ R$             1,000.00 

WD11M4453JWFAZ R$             1,000.00 

 

5.1. O desconto para aquisição do Produto Promocionado não poderá ser trocado ou convertido em 

dinheiro, em nenhuma hipótese. 

 
6. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADQUIRIR O DESCONTO (“Condição(ões)”): 

 

6.1.    Para participar, o Participante deverá seguir os seguintes passos: 

 
a. Adquirir um produto da Samsung listado no Item 3.1 supra em uma das Lojas do Parceiro, 

durante o período indicado no Item 2.1 acima; e 
 

b. Escolher qual Produto Promocionado listado no Item 4.1 deseja adquirir com desconto sobre 

o seu valor total. 

 
6.2.  Fica esclarecido que na aquisição de 01 (um) Produto Adquirido, o Participante deve escolher 

apenas 01 (um) dentre os Produtos Promocionados para adquirir e receber o desconto. 
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6.3.  Caso o valor do desconto seja superior ao valor do Produto Promocionado, o cliente não terá o 

direito de receber o valor da diferença. 

 

6.4. Para receber o respectivo desconto, a aquisição do Produto Adquirido e do Produto 

Promocionado deve ser realizada concomitantemente, sendo que o desconto será aplicado no ato da 

compra. Não será possível adquirir o desconto após a finalização da compra do Produto Adquirido. 

 

6.5. Não haverá limite de compras, de modo que um mesmo CPF poderá adquirir quantos produtos 

quiser, e a cada Produto Adquirido terá direito à compra de 01 (um) Produto Promocionado com o 

desconto descrito no item 4.2 acima.  

 

6.6. Caso o Produto Promocionado não esteja disponível na Loja do Parceiro no momento da compra 

do Produto Adquirido, caberá à Loja do Parceiro acordar uma data para retirada do Produto 

Promocionado pelo participante.  

 

6.7. Para Compras Online: 
 

6.7.1. Caso o participante tenha interesse em realizar a compra do produto objeto dessa Ação 

por meio da internet, deverá fazê-lo por meio do site https://www.novomundo.com.br/ 

 

6.7.2. Na ocorrência das seguintes hipóteses, a compra online será automaticamente cancelada:  

 

(i) dados incompletos ou inválidos; e  

(ii) dados falsificados, dentre outras situações que demonstrem irregularidade. 

 
6.7.3. Ainda, fica garantido o direito de arrependimento nas compras dos produtos realizadas 

de forma online, sendo que tal direito será exercido tanto para o Produto adquirido como para o 

Produto Promocionado. 

 
6.7.4. Caso o participante venha a exercer o direito de arrependimento, o mesmo deverá 

devolver ambos os produtos (Produto Adquirido e Produto Promocioado), sob pena de ter de 

arcar com a diferença de preço na hipótese de devolver apenas 01 (um) dos produtos. 

 

 

6.8. O valor do desconto não incidirá sobre o valor do frete, que será cobrado de acordo com a região 

de entrega do produto.  

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

 
7.1. Este Regulamento estará disponível no site: https://www.novomundo.com.br/ e nas lojas físicas. 

 

7.2. Consulte o regulamento das “Lojas do Parceiro” no website do varejista, para verificar os produtos 

disponíveis.  

 

7.3. Ao participar desta Ação, os participantes estarão automaticamente: 

 

7.3.1. Autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais informações que 

porventura lhe sejam solicitados poderão ser armazenados e utilizados pela Samsung e demais 

empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, para os fins da realização, divulgação e 

conclusão desta Ação. 

  

https://www.novomundo.com.br/
https://www.novomundo.com.br/


 

Página 4 de 4 
 

7.3.2. Reconhecendo e aceitando expressamente que a Ação não será responsável por qualquer 

dano e/ou prejuízo oriundo da participação nesta Ação e/ou da eventual aceitação do desconto. 

 

7.3.3. Autorizando a Samsung ao uso, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, do seu nome, 

imagem e som de voz, em qualquer veículo de imprensa, mídia ou Internet, para divulgação desta 

Ação, pelo período de 01 (um) ano, contados do dia de sua participação. 

 

7.4. Na hipótese da ocorrência de fraude e/ou tentativa de burlar as disposições do presente 

Regulamento e suas regras, o consumidor perderá o direito ao desconto, sem prejuízo de ser 

responsabilizado civil e criminalmente conforme previsto em lei. 

 

7.5.   Não poderão participar pessoas jurídicas e menores de 18 (dezoito) anos. 

 

7.6. A presente Ação não é cumulativa com outras ações e promoções que ocorram nas cidades onde 

se localizam as Lojas do Parceiro, exceto se aqui previsto expressamente. 

 

7.7. Todas as dúvidas sobre a Ação serão solucionadas pelo telefone 4004-0000 (Capitais e Grandes 

Centros) e 0800-124-421 (demais cidades e regiões) – segunda a sexta feira, das 08h00 às 22h00, e sábado 

das 09h00 às 18h00, considerando as normas de proteção ao consumidor em vigor.   

 

7.8. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Ação suspensa ou cancelada a qualquer 

momento, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto 

que esteja fora do controle da Samsung e que comprometa a Ação de forma a impedir ou modificar 

substancialmente a condução desta como originalmente planejada. 

 

7.9. A Ação independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou operação 

assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 

5.768/71. 
 

7.10. A participação nesta Ação implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste 

Regulamento.  

 

7.11. Fica, desde já, eleito o foro da comarca do Estado de São Paulo, com plena concordância de todos 

os participantes, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja para dirimir 

qualquer dúvida a respeito do presente Regulamento ou da ação a que ele se refere.  

 

 

 

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. 

 
   


