
Campanha Sinta o seu bem-estar
De 15 de Julho a 31 de Agosto, 2022

No seguimento da Campanha de Verão 

Windfree™, a Samsung Climate Solutions

está a promover uma Campanha dirigida 

ao consumidor final, em Portugal.

De 15 de Julho a 31 de Agosto, na compra de 

um produto da série WindFree™, a Samsung 

oferece uma escapadinha de 3 dias 

Lifecooler, no valor de 124,90€ (2 noites com 

pequeno-almoço para 2 pessoas entre 450 

hotéis à escolha)

O Participante* que cumpra os requisitos mencionados em 
Condições terá direito à Oferta**, atribuída por cada 
equipamento Windfree™ (mural interior) registado nos termos da 
campanha, até um máximo de 5  registos por Participante. 

Mais: samsung.com/pt/business/climate/windfree-bemestar/

https://my-samsung.com/pt/mysamsung/offers/#/5R7TBWSXP2V8A/
https://api.my-samsung.com/UploadImages/terms/TermsConditionsLegal_49600.pdf
https://www.samsung.com/pt/business/climate/windfree-bemestar/
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Unidades interiores / murais

SERIE WINDFREE ELITE
AR07TXCAAWKNEU

AR09TXCAAWKNEU

AR12TXCAAWKNEU

SERIE WINDFREE AVANT

AR07TXEAAWKNEU

AR09TXEAAWKNEU

AR12TXEAAWKNEU

AR18TXEAAWKNEU

AR24TXEAAWKNEU

SERIE WINDFREE PURE
AR09AXKAAWKNEU

AR12AXKAAWKNEU

SERIE WINDFREE COMFORT
AR07TXFCAWKNEU

AR09TXFCAWKNEU

AR12TXFCAWKNEU

AR18TXFCAWKNEU

AR24TXFCAWKNEU

Referências de equipamentos abrangidos na campanha
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RESUMO

1. Campanha: Iniciativa da Promotora sob a denominação “Na compra de uma unidade

Samsung WindFree™, oferta de uma Experiência Lifecooler”, que visa promover a gama

WindFree™ da Samsung

2. *Participante: Qualquer pessoa singular, maior de 18 anos, residente em Portugal, que

tenha criado ou venha a criar em seu nome, antes de participar na Campanha, uma

conta Samsung (Samsung Account), durante o Período da Campanha tenha comprado

uma unidade WindFree™ da Samsung de um dos modelos abrangidos pela Campanha,

devendo para o efeito solicitar Fatura com a sua identificação e o respetivo número de

contribuinte fiscal

3. Promotora: A SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE B.V (“SEACE”)

4. Período da Campanha: válida para compras efetuadas de 15 de julho a 31 de agosto de

2022. O Registo no Website da Campanha pode ser realizado até às 23h59 (hora de

Portugal Continental) do dia 15 de Setembro de 2022.

5. **Oferta: A Campanha contempla a oferta de uma Experiência Lifecooler, Pack

Experiência “3 dias românticos”, no valor de €124,90, limitada ao stock existente

6. Fatura: Documento comprovativo da compra do equipamento Samsung, num dos

modelos abrangidos, o qual deve incluir o nome e o número de contribuinte fiscal do

Participante.

7. Registo no Website: Formulário de

participação e registo no Website

https://my-samsung.com/pt/mysamsung/offers/#/5R7TBWSXP2V8A/

