POLÍTICAS DA CAMPANHA SAMSUNG

1. A Loja De Bem Com a Vida poderá estabelecer parcerias com empresas para que estas
2.
3.

4.
5.

concedam, para nossos consumidores, descontos e/ou vantagens, em razão de eventual
promoção, desde que cumpridos os critérios previamente informados.
Os percentuais de descontos e/ou as vantagens oferecidas são de responsabilidade da
empresa parceira.
A relação comercial para eventual aquisição de um produto ou serviço se dá exclusivamente
entre o consumidor e a empresa parceira. A Loja De Bem Com a Vida não é responsável por
eventuais desdobramentos do processo, tais como, e não limitado a estes: pagamentos,
prazos de entregas não cumpridos, produtos ou serviços recebidos com defeitos, qualidade,
quantidade adquirida e recebida, garantias, trocas, assistência técnica. As reclamações
devem ser dirigidas diretamente ao fornecedor, por intermédio do seu SAC, Serviço de
Atendimento ao Cliente, cujo número telefônico é divulgado no seu site ou na Nota Fiscal do
produto e/ou serviço fornecido pela empresa parceira.
A parceria entre a Loja De Bem Com a Vida e a empresa parceira poderá ser encerrada a
qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.
Regras da campanha

a. O cupom é válido apenas para uso no Outlet Samsung exclusivo para clientes Roche;
b. O endereço do site Outlet Samsung será disponibilizado ao cliente na finalização da
compra junto ao código do cupom;
c. Será disponibilizado ao cliente 1 cupom de desconto por pedido efetivado, ou seja,
se o cliente realizar dois pedidos receberá dois cupons.
d. A cada pedido realizado na Loja De Bem Com a Vida apenas 1 cupom de desconto é
gerado, independentemente do número de itens adquiridos pelo cliente no pedido.
Ou seja, se o cliente efetuar um pedido com 2 produtos ;
e. O cupom de desconto poderá ser utilizado apenas uma vez, após seu uso este será
inutilizado;
f. Os descontos são variáveis e dependem do produto adquirido pelo cliente.
i. Na assinatura de Diabetes Box Connect, o cliente recebera 1 cupom de
desconto no valor de 20% para uso no Outlet SamSung;
ii. Na assinatura de Diabetes Box Performa ou Active, o cliente recebera 1
cupom de desconto no valor de 15% para uso no Outlet SamSung;
iii. Na compra de qualquer outro produto na Loja De Bem Com a Vida, o cliente
recebera 1 cupom de desconto no valor de 10% para uso no Outlet
SamSung.
iv. Se o pedido contiver produtos que geram cupons de deconto distintos, será
considerado o produto de maior desconto para a geração do cupom. Ex.: o
pedido contém 1 assinatura de Diabetes Box Connect e 1 caixa de tiras
Performa 50. O cupom de desconto gerado para uso no Outlet SamSung
será de 20%.

