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ANEXO I - REGULAMENTO 
 

REGULAMENTO 

PARA CONTINUAR VOCÊ PRECISA LER ESTE REGULAMENTO ATÉ O FINAL E ACEITÁ-

LO: 

1. Esta oferta (a “Oferta de Degustação”) para degustação por 6 (seis) meses, que é feita a você pelo 

TELECINE PROGRAMAÇÃO DE FILMES LTDA. (“TELECINE”) e pela SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (“PARCEIRO”) é válida somente para residentes no Brasil 

maiores de idade que: (i) tenham adquirido exclusivamente na loja online do PARCEIRO por meio do 

link – https://www.samsung.com/br/ ou shop.samsung.com.br, um aparelho de Smart TV da marca 

PARCEIRO do portfólio 2020 elegível a participar da Oferta de Degustação, sendo estes os modelos 

Crystal UHD, QLED 4K, QLED 8K e Lifestyle TV, pertencentes ao portfólio de 2020 do PARCEIRO 

expressos abaixo; (ii) não sejam e nunca tenham sido assinantes do serviço de vídeo sob demanda do 

TELECINE (“Streaming do Telecine”).  

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

domiciliadas em território nacional, que adquiram um ou mais Produtos indicados no item 2 abaixo, na 

loja  online Samsung por meio dos links https://www.samsung.com/br/ ou shop.samsung.com.br, bem 

como seguirem todas as Condições descritas neste Regulamento, ganharão um voucher de crédito 

exclusivo da Ação. 

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

inscritas no CPF. 

2. Modelos compatíveis com a oferta de degustação: 

Código Modelo Polegada Linha Ano/Portfólio 

QN75Q950TSGXZD Q950T 75 QLED 8K 2020 

QN85Q950TSGXZD Q950T 85 QLED 8K 2020 

QN65Q800TAGXZD Q800T 65 QLED 8K 2020 

QN75Q800TAGXZD Q800T 75 QLED 8K 2020 

QN82Q800TAGXZD Q800T 82 QLED 8K 2020 

QN55Q95TAGXZD Q95T 55 QLED 4K 2020 

QN65Q95TAGXZD Q95T 65 QLED 4K 2020 

QN43LS03TAGXZD The Frame 43 Lifestyle TV 2020 

QN43LS05TAGXZD The Sero 43 Lifestyle TV 2020 

QN55LS03TAGXZD The Frame  55 Lifestyle TV 2020 

QN55Q80TAGXZD Q80T 55 QLED 4K 2020 

QN65Q80TAGXZD Q80T 65 QLED 4K 2020 

QN75Q80TAGXZD Q80T 75 QLED 4K 2020 

QN55Q70TAGXZD Q70T 55 QLED 4K 2020 

QN65Q70TAGXZD Q70T 65 QLED 4K 2020 

QN75Q70TAGXZD Q70T 75 QLED 4K 2020 

QN85Q70TAGXZD Q70T 85 QLED 4K 2020 

QN50Q60TAGXZD Q60T 50 QLED 4K 2020 

QN55Q60TAGXZD Q60T 55 QLED 4K 2020 

UN50TU8000GXZD TU8000 50 Crystal UHD 2020 

UN55TU8000GXZD TU8000 55 Crystal UHD 2020 

https://www.samsung.com/br/
https://www.samsung.com/br/


 

Página 2 de 4 

 

 

 

*Informação classificada como pública e de circulação irrestrita. 

 

 

*Informação classificada como pública e de circulação irrestrita. 

UN65TU8000GXZD TU8000 65 Crystal UHD 2020 

UN75TU8000GXZD TU8000 75 Crystal UHD 2020 

UN82TU8000GXZD TU8000 82 Crystal UHD 2020 

UN43TU7000GXZD TU7000 43 Crystal UHD 2020 

UN50TU7000GXZD TU7000 50 Crystal UHD 2020 

UN55TU7000GXZD TU7000 55 Crystal UHD 2020 

UN58TU7000GXZD TU7000 58 Crystal UHD 2020 

UN65TU7000GXZD TU7000 65 Crystal UHD 2020 

UN70TU7000GXZD TU7000 70 Crystal UHD 2020 

UN43TU7020GXZD TU7020 43 Crystal UHD 2020 

UN50TU7020GXZD TU7020 50 Crystal UHD 2020 

UN55TU7020GXZD TU7020 55 Crystal UHD 2020 

UN58TU7020GXZD TU7020 58 Crystal UHD 2020 

UN65TU7020GXZD TU7020 65 Crystal UHD 2020 

UN75TU7020GXZD TU7020 75 Crystal UHD 2020 

 

2.1 Importante: o PARCEIRO se desobriga a garantir a disponibilidade, estoque ou comercialização de 

qualquer um dos produtos participantes da promoção e pode, a qualquer momento e sem aviso prévio, 

suspender e/ou optar por não comercializar qualquer um dos modelos mencionados. 

2.2 A oferta de degustação só será válida para compras dos modelos mencionados no Item 2  efetuadas 

entre 00h01 do dia 01 de Outubro de 2020 até 30 de Novembro de 2020 exclusivamente pela Loja Online 

Samsung através do link https://samsung.com.br ou https://shop.samsung.com/br/  

2.2.1 Essa oferta de degustação só será válida para participantes que não são clientes do serviço de 

streaming Telecine . Os clientes  e ex-clientes deste serviço não terão direito aos 6 (seis) meses gratuitos 

nem ao abatimento de mensalidades.  

2.3 Nesta Ação serão disponibilizados um Código Promocional para cada pedido. Isto é, se tratando de 

uma única compra de mais de um produto elegível, o participante receberá apenas 1 (um) Código 

Promocional para aproveitar a oferta de degustação no serviço de streaming do Telecine. 

2.4 Os Códigos Promocionais recebidos pelos participantes em decorrência desta Ação não serão 

cumulativos. 

2.5 Fica garantido o direito de arrependimento nas compras dos Produtos realizadas de forma online, 

sendo que tal direito implicará no cancelamento automático do Código Promocional, caso este já tenha 

sido recebido pelo participante. 

3. A oferta de degustação só será válida para compras dos modelos mencionados no item 2  efetuadas 

entre 00h01 do dia 01 de Outubro de 2020 até 30 de novembro de 2020 exclusivamente pela Loja Online 

Samsung através do link https://samsung.com.br ou https://shop.samsung.com/br/.  

4. Período de ativação da oferta: A Oferta de Degustação deverá ser ativada de 00h do dia 01 de outubro 

de 2020 até 23h59 do dia 31 de dezembro de 2020. 

5. Para ativar a Oferta de Degustação, você deverá assinar o Streaming do Telecine por meio do 

site https://assine.telecine.com.br/samsung (“Site Promocional”) e, no momento da conclusão da 

assinatura, informar o código promocional disponibilizado pelo PARCEIRO via email cadastrado no 

momento de aprovação da compra. A Oferta de Degustação permite que você experimente o Streaming 

do Telecine durante o prazo de 6 (seis) meses, contados a partir do momento em que você assinar o 

Streaming do Telecine por meio do Site Promocional, utilizando o código promocional do PARCEIRO 

https://samsung.com.br/
https://shop.samsung.com/br/
https://samsung.com.br/
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(“Período de Degustação”). Obrigatoriamente você precisará adicionar um meio de pagamento 

válido para concluir a assinatura e consequentemente, desfrutar do período de degustação. 

5.1 Importante: depois dos 6 meses de gratuidade, caso a assinatura não seja cancelada, haverá cobrança 

no método de pagamento cadastrado. 

5.2 O PARCEIRO enviará o código promocional para o email utilizado para fazer a compra da TV uma 

vez que esta conste como Aprovada. O envio do código promocional pode durar até 15 dias úteis do 

momento da conclusão da compra. O PARCEIRO não enviará o código promocional para menores de 

18 anos.  

5.3 A responsabilidade do PARCEIRO perante o consumidor cessa integralmente com o envio dos 

cupons ao e-mail do participante da ação.  

5.4 Caberá exclusivamente ao participante verificar o seu e-mail para acompanhar o recebimento do 

Código Promocional, inclusive as caixas de spam e lixo eletrônico, não cabendo qualquer reclamação 

posterior junto ao PARCEIRO neste sentido. 

6. Você poderá cancelar a sua assinatura durante o Período de Degustação, por meio da seção “Minha 

Conta” no site da Globo.com. Se você não cancelar, após o término do Período de Degustação, você 

passará a ser faturado e cobrado automaticamente por sua assinatura – que no momento tem o 

valor mensal de R$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa centavos), na forma de pagamento indicada 

no ato da contratação e assinatura do Streaming do Telecine. 

7.1. O cancelamento da sua assinatura durante o Período de Degustação possui algumas regras 

importantes, às quais pedimos a sua atenção: 

 Caso, em qualquer momento antes do início do último mês do Período de Degustação, você 

cancele a sua assinatura, o seu acesso ao Streaming do Telecine se encerrará no último dia do 

período mensal no qual você realizou o cancelamento, independentemente de a Oferta ter 

duração de 6 (seis) meses, de forma que você não conseguirá desfrutar de todo o Período de 

Degustação. Exemplificativamente, caso você realize a assinatura no dia 01/11/2020 e cancele 

a mesma no dia 19/11/2020, o seu acesso ao Streaming do Telecine se encerrará de forma 

antecipada no dia 30/11/2020. 

8. Ao assinar o Streaming do Telecine utilizando esta Oferta de Degustação, você expressa sua aceitação 

plena e sem reserva da presente Oferta de Degustação para todos os fins de direito. Você reconhece 

ainda que, para acessar o Streaming do Telecine, será necessário aceitar o contrato de serviço de 

disponibilização de conteúdo do Streaming do Telecine, bem como os termos de uso e a política de 

privacidade da plataforma, acessíveis em https://telecineplay.com.br/termosdeuso e 

https://telecineplay.com.br/privacidade. Assim, você deve ler atentamente o presente Regulamento, o 

contrato, os termos de uso e a política de privacidade antes de realizar a ativação da oferta.  

9. A ativação da oferta somente será possível após a conclusão da assinatura do Streaming do Telecine, 

com a utilização do código promocional informado pela PARCEIRO. Você deverá informar dados 

verdadeiros, que serão de sua exclusiva responsabilidade. O TELECINE não se responsabiliza por dados 

falsos inseridos no cadastro. Você somente poderá usar a Oferta de Degustação uma única vez. 

10. Para assinar o Streaming do Telecine e ativar a Oferta de Degustação sozinho, você precisa ter ao 

menos 18 (dezoito) anos completos e ser plenamente capaz e deve fazer uma declaração nesse sentido. 

Você jamais poderá usar a conta de terceiros, nem deverá fornecer seus dados para que terceiros utilizem 

sua conta. 

11. Este regulamento estará disponível no site do PARCEIRO no link 

https://www.samsung.com.br/regulamentos/smarttvetelecine.pdf 

https://telecineplay.com.br/termosdeuso
https://telecineplay.com.br/privacidade
https://www.samsung.com.br/regulamentos/smarttvetelecine.pdf
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12. Esta Oferta de Degustação expira e precisa ser ativada antes da data anunciada. Esta Oferta de 

Degustação não é cumulativa com qualquer outra oferta ou promoção eventualmente disponibilizada 

pelo TELECINE. 

13. O presente Regulamento poderá ser substituído ou alterado, e ter as suas condições e/ou  mecânica 

alterada, a qualquer tempo, a critério único e exclusivo do TELECINE, sem prévio aviso.  

Ao participar desta Ação, nos termos deste Regulamento, os participantes estarão automaticamente: 

13.1 Autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados pessoais e demais informações que 

porventura lhe sejam solicitados poderão ser armazenados e utilizados pelo TELECINE e pelo 

PARCEIRO e/ou pelas demais empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico ou diretamente 

envolvidas na consecução desta Ação, para os fins necessários à adequada realização, divulgação e 

conclusão desta Ação, bem como para futuros contatos com os participantes. 

13.2  Reconhecendo e aceitando expressamente que o PARCEIRO não é responsável, nem poderá ser 

responsabilizado, por qualquer dano e/ou prejuízo oriundo da participação nesta Ação e/ou da eventual 

aceitação do código promocional. 

13.3  Reconhecendo e aceitando expressamente que o TELECINE e o PARCEIRO não se 

responsabilizarão por erros de digitação e fornecimento errôneo dos dados, bem como por problemas 

com software, hardware ou serviços de internet passíveis de dificultar ou impedir a participação em 

tempo hábil nesta Ação, nem por qualquer falha de programação (bugs) ou violação por terceiros 

(hackers); falha humana, técnica ou de qualquer outro tipo que possa ocorrer durante o processamento 

do cadastro. Tampouco se responsabilizarão por questões atinentes à aprovação do pagamento pela 

instituição bancária, caso este seja realizado via cartão de crédito ou débito, limitando-se a veicular as 

informações passadas pela instituição financeira emissora do cartão. 

13.4 Autorizando ao PARCEIRO 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, contado do dia de seu cadastro.  

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

15. Na hipótese da ocorrência de verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de burlar as 

disposições do presente Regulamento e suas regras, o consumidor perderá o direito ao Voucher, sem 

prejuízo de ser responsabilizado civil e criminalmente conforme previsto em lei. 

16. 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. 

17. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do São Paulo para solucionar quaisquer 

controvérsias oriundas do presente Regulamento. 

 

 


