
 

REGULAMENTO 
 

AÇÃO “BUNDLE OLED WEEK VAREJO COM DESCONTO” 
 

 
 
1. DA PROMOÇÃO 
 
Este Regulamento informa como participar da Ação “BUNDLE OLED WEEK VAREJO COM DESCONTO” 
(“Promoção”) promovida pela LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA., sociedade empresaria limitada, com 
sede na cidade de Taubaté, estado de São Paulo, na Avenida Dom Pedro I, W-7.777, prédios I e II, Área 
Industrial do Piracangaguá II, CEP 12091-000, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.166.372/0001-
55, por sua filial localizada na capital do estado de São Paulo na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 940, 3º 
andar, Vila Cordeiro, CEP 04583-110, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.166.372/0002-36, tendo 
como objetivo a promoção de TV’s com os varejistas participantes. 
 
 
2. DEFINIÇÕES 
 
2.1. Bundle significa COMBO ou PACOTE (compra de produtos combinados). 
 
2.2. Week significa SEMANA. 
 
 
3. DA VALIDADE 
 
3.1. Válido para as compras realizadas: 
 

 Varejo Nacional (lojas físicas e on-line): De 12/09/2022 a 25/09/2022 ou enquanto durarem seus 
estoques. 

 Varejo Regional (lojas físicas e on-line): De 12/09/2022 a 25/09/2022 ou enquanto durarem seus 
estoques. 

 
 
4. DOS PARTICIPANTES ELEGÍVEIS 
 
4.1. Para ser elegível à Promoção, o participante deverá: 
 

a) Ser pessoa física, maior de 18 anos, inscrita no CPF, residente e domiciliada no Brasil; 
b) Para as compras na Loja on-line da LG, estar cadastrado no LG.com; 
c) Realizar a compra de um Bundle conforme os tipos de participantes deste Regulamento (item 6) 
d) Realizar o aceite deste Regulamento. 

 
 
5. MECÂNICA  
 
5.1. Quando da compra de uma TV OLED, o consumidor receberá UM DESCONTO em uma TV UHD 4K 
(conforme preços e modelos participantes no item 6), sendo válido somente para a condição de Bundle. 
 
5.2. Para as compras nas lojas on-line e físicas dos varejistas, as etapas para finalização da compra 
conforme promoção deste regulamento, serão estabelecidas por cada varejista dentro do período citado 
acima, não tendo a LG qualquer responsabilidade sobre estas condições. 
 
5.3. Não cumulativo com outras promoções. Uso único. 
 



 

 
6. TIPOS DE BUNDLE DESTA AÇÃO 
 

 Bundle 1  
Compre uma TV OLED77C2 + TV UHD 55UQ 4K = R$ 27.999,00 
 

 Bundle 2  
Compre uma TV OLED65G2 + TV UHD 43UQ 4K = R$ 18.499,00 
 

 Bundle 3  
Compre uma TV OLED65C2 + TV UHD 43UQ 4K = R$ 15.499,00 
 

 Bundle 4  
Compre uma TV OLED55C2 + TV UHD 32LQ 4K = R$ 8.799,00 
 
 

 
7. PRODUTOS PARTICIPANTES 
              

TV 
OLED77C2PSA.AWZ 
OLED65G2PSA.AWZ 
OLED65C2PSA.AWZ 
OLED55C2PSA.AWZ 
UHD 55UQ8050PSB.BWZ 
UHD 43UQ7500PSF.AWZ 
UHD 32LQ620BPSB.AWZ 

 
 
8. INSTALAÇÃO GRATUITA (SOMENTE PARA TV) 
 
8.1 Os serviços de instalação gratuita são válidos apenas para a instalação da TV OLED (descritas no 
item 7 deste Regulamento), conforme Termos e Condições de instalação gratuita descrito no LG.COM/BR.  
  
 8.1.1. O Participante terá direito a 1 (uma) instalação gratuita por cada TV OLED adquirida. 
Qualquer outra instalação solicitada, incluindo a necessidade de integração de outro equipamento, 
posteriormente para o mesmo produto ou para instalações fora da área de atendimento da promoção, ainda 
que dentro do prazo previsto para esta ação, será cobrada pela Assistência Técnica Autorizada. 
 
8.2. O cliente deverá entrar em contato com um dos canais oficiais da LG (SAC ou My LG), para solicitar 
a instalação gratuita. Deverá acessar o link: https://www.lg.com/br/suporte/reparo-garantia/solicitar-instalacao 
para solicitar a instalação gratuita, seguindo o passo a passo. 
 
 
9. VAREJISTAS PARTICIPANTES (lojas físicas e on-line) 
 
Varejo Local 

 Via Varejo 

 B2W 

 Carrefour 

 Magazine Luiza 

 Fast Shop 



 

Varejo Regional 

 Ferreira Costa 

 Imperio 

 Carajas 

 Ibyte 

 Cencosud 
 
 
 
10.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1. A LG não se responsabiliza pela disponibilidade dos produtos nas lojas físicas e on-line dos varejistas 
participantes, devendo o interessado / participante consultar previamente o estoque disponível. 
 
10.2. A LG não será responsável, sob qualquer hipótese, pelas compras realizadas nos varejistas, devendo 
o Participante ter acesso e consultar previamente os Termos e Condições de cada loja (física e on-line). 

 
10.3. A LG não será responsável, sob qualquer hipótese, caso o varejista venda os produtos participantes 
deste Regulamento, de forma separada e/ou este formato de compra (Bundle) não esteja ativo. 

 
10.4. É de responsabilidade do consumidor verificar e confirmar na loja on-line e na loja física do varejista, 
qual o modelo considerado pelo vareijsta para a compra no formato BUNDLE. 
 
10.5. O benefício não é cumulativo com cupom ou Vale-Presente.  
 
10.6. A simples participação na presente promoção implicará no total e integral reconhecimento das 
condições e aceitação irrestrita deste Regulamento, bem como, presumir-se-á a condição de que o 
participante não possui impedimentos fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir dos 
benefícios. 
 
10.7. O benefício destina-se unicamente aos Participantes, não podendo ser objeto de comercialização por 
terceiros. A premiação é pessoal e intransferível, não sendo admitida sua negociação ou substituição por 
outra espécie de bens ou serviços, nem sua conversão em dinheiro. 
 
10.8. A LG se reserva o direito de alterar cláusulas e condições gerais deste Regulamento em razão de 
mudanças estratégicas ou estruturais relacionadas à sua área de vendas, a qualquer tempo e ao seu 
exclusivo critério, mediante simples comunicação. 
 
11. Para dirimir qualquer questão ou duvidas oriundas deste Regulamento, fica eleita a Comarca da 
Capital de São Paulo. 
 
 

Regulamento publicado em www.lg.com/br/suporte/loja-online-lg  
 

http://www.lg.com/br/suporte/loja-online-lg

