
 
 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

“Compre um Galaxy Note 8 e ganhe um Dex” 

Esta Promoção (“Promoção”) será promovida pela Fast Shop S.A. (“Fast Shop”), situada na Avenida Zaki Narchi, 1664, São Paulo (SP), inscrita no CNPJ 

43.708.379/0001-00, por meio de compras realizadas nos canais virtuais (site, televendas e corporativo) e lojas físicas, durante o período de 19/02/2018 à 

30/03/2018 (“Período”).  

 

1.  DA PROMOÇÃO  

Na compra de 1 (um) aparelho (“Aparelho”) de telefonia celular da marca Samsung nos modelos destacados abaixo, durante o Período, o consumidor ganhará 1 

(um) Brinde, indicado no item 1.2, não sendo a presente promoção cumulativa com outros descontos.  

 

Modelos participantes 

SGSMN950PTOB 

SGSMN950FPTOB 

  

 

1.1. Participantes: Podem participar da Promoção apenas pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos ou pessoas jurídicas legalmente constituídas que 

adquirirem um dos Aparelhos constante da lista de produtos participantes da promoção no período de vigência da Promoção. 

 

1.2.   Brindes: (Samsung Dex Station) SGEEMG950BPTOB: A FAST SHOP disponibilizará a quantidade limita de 2.800 unidades nas diversas lojas participantes da 

Promoção, estando a concessão do Brinde vinculado à disponibilidade na unidade em que o Cliente comparecer ou nos canais virtuais.  

 

1.3. O direito ao Brinde está atrelado diretamente à compra dos itens participantes, durante o período destacado acima, ou ainda, à disponibilidade de 

estoque, inclusive nos Canais Virtuais. Em caso de indisponibilidade do Brinde nos canais virtuais, a oferta com a concessão do Brinde deixará de ser veiculada. A 

compra de aparelhos fora da oferta não concederá ao cliente o direito de recebimento do Brinde. 

 

1.4. A entrega do Brinde será realizada da seguinte forma: 

1.4.1. Compras realizadas em lojas físicas: o Cliente deve retirar o Brinde no momento da compra, sujeito à disponibilidade do Brinde na unidade onde o 

Cliente adquiriu o Aparelho. Não será possível o posterior envio do Brinde ou, ainda, a reclamação do Brinde em compras realizadas via Canais Virtuais. 

       1.4.2. Compras realizadas por meio dos canais virtuais (site, televendas, corporativo e B2B): O brinde será enviado para casa do cliente em até 30 dias 

úteis. Não será possível a retirada em loja, independente do prazo de envio do Aparelho informado no momento da compra. 

1.5. Será de inteira responsabilidade do cliente todas as informações fornecidas no momento da compra do Aparelho, inclusive para manter seu cadastro 

atualizado no site, para envio da compra e do Brinde. 

 

1.6. O consumidor deverá verificar a integridade do Brinde no ato do recebimento deste.  

 

1.7. Os brindes não poderão ser trocados e/ou substituídos por outros itens, serviços ou convertidos em dinheiro, sob hipótese alguma, bem como não 

poderão ser concedidos a terceiros, cabendo a retirada do produto apenas ao titular do CPF que realizou a aquisição do Aparelho.  

 

1.8. A desistência na Compra dos Aparelhos resultará na integral perda do direito ao Brinde, devendo o Cliente proceder a imediata devolução do Brinde, sob 

pena de que sejam tomadas as medidas legais cabíveis para recuperação do bem. A FAST SHOP poderá condicionar a devolução dos valores pagos à devolução 

dos Brindes. 

 

1.9. Os Brindes serão entregues livres e desembaraçados de qualquer ônus, de acordo com a quantidade e modelos disponíveis no momento do resgate.  

 

1.10.  Fica previamente estabelecido que os Participantes somente farão jus ao Brinde previsto nesta Promoção caso a compra o Aparelho tenha sido realizada 

no período de realização da promoção. 

 

2. DA DINÂMICA DA PROMOÇÃO 

 

2.1. Na compra de um dos Aparelhos participantes acima listados, o Cliente terá o direito a participar da campanha “Compre um Note 8 e ganhe uma Dex 

Station”. O Brinde será concedido no mesmo momento da compra do Produto. Caso o Participante não reclame o Brinde no momento da compra do Produto, 

perderá o direito a reclamá-lo. 

2.2. O início da contagem do prazo de recebimento dos produtos, nos casos de compras realizadas via canais virtuais, participantes se dará imediatamente após 

a emissão da nota fiscal pela Fast Shop. 

2.2.1. A entrega dos Brindes estará condicionada ao devido cumprimento de: 

2.2.1.1. Para casos de pagamentos realizados via cartão de crédito, à aprovação do pagamento, conforme tramite comumente adotado pela Fast Shop; 



 
2.2.1.2. Para pagamentos via boletos bancários, à realização dos pagamentos mediante compensação bancária, condicionados aos horários de expediente 

bancário. 

2.3. A FAST SHOP não será responsável pelo atraso no envio dos Brindes nos casos em que:  

a) O Cliente esteja ausente ou não seja localizado no momento da entrega;  

b) Cliente desistiu da troca do bem; 

d) O Cliente queira receber em outra data o bem; 

e) Se o local da sede da pessoa jurídica esteja fechado no momento da entrega ou não realize recebimento aos sábados; 

f) Cliente recuse o recebimento produto; 

g) endereço não seja localizado, esteja errado, incompleto ou falte referência, a rua/ via esteja interditada ou bloqueada; 

i) ocorra mudança do local de entrega; 

j) ocorra suspeita de fraude. 

 

3. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

Ao participar desta Promoção, nos termos deste Regulamento, os consumidores participantes:  

 

3.1. Autorizam, reconhecem e aceitam que os dados pessoais e demais informações que porventura sejam solicitados pela FAST SHOP registrados ou utilizados 

para os fins necessários à adequada realização e conclusão desta Promoção.  

 

3.2. Reconhecem e aceitam expressamente que a FAST SHOP não será responsável, nem poderá ser responsabilizada, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da 

participação nesta Promoção. 

 

3.3. Reconhecem que será de sua exclusiva responsabilidade a exclusão de todo e qualquer conteúdo e/ou informação existente no equipamento acima descrito 

antes da entrega à entidade beneficiada e que concordo com a isenção da FAST SHOP S.A. de qualquer responsabilidade de natureza civil e penal, aplicáveis a 

espécie e de quaisquer dúvidas, contestações ou reclamações futuras atinentes a eventual conteúdo que permaneça nos equipamentos entregues, sendo 

autorizado, ainda, a utilização por parte da COOPERMITI do aparelho que estiver em condição de uso. 

 

3.4. Na hipótese da ocorrência da 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 desconto, sem prejuízo de qualquer outra iniciativa por parte da Realizadora.  

 

3.4.1. A FAST SHOP reserva-se o direito de iniciar ações legais em caso de detecção de irregularidades durante a promoção, tais como utilização de 

equipamentos objeto de furto, roubo ou receptação, falsificação, representação de pessoas, adulteração de informação, etc.  

 

3.5. Os dados coletados serão mantidos em sigilo na forma da lei.  

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

4.1. Não será permitida a comercialização e/ou troca por qualquer outro bem, tampouco sua conversão em dinheiro. 

 

A simples participação na campanha caracteriza, por si só, a aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições deste Regulamento.  

 

As questões não previstas neste Regulamento serão dirimidas no período da validade da Promoção mediante contato do Participante com o SAC Fast Shop nos 

telefones 3003-3728 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-010-3728 para demais localidades, de segunda-feira à sexta-feira das 8:00 às 22:00 e aos 

sábados das 8:00 às 20:00. Mediante a verificação sobre o status do pedido, para geração do cupom promocional.  

 

Esta Promoção não envolve qualquer modalidade de sorte ou álea, assim não configura 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. 


