
 

 
PROMOÇÃO LINHA SAMSUNG Q-LED COM INSTALAÇÃO GRATUITA  

 
OBJETIVO: A “Promoção Instalação Samsung Q-LED Gratuita” é uma exclusividade somente para os clientes que adquirirem os 

produtos abaixo no site www.fastshop.com.br, televendas ou nas lojas físicas da Fast Shop S.A. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA COMPRAS NO SITE  

 Não é necessário incluir a instalação no pedido do produto ou vincular com a Nota Fiscal. 

 Após a confirmação do pagamento do produto será realizado contato telefônico em até 3 (três) dias úteis para 

agendamento da instalação. 

 Mantenha os telefones atualizados, pois será nesse telefone que entraremos em contato para agendamento. 
 

Item 1 - A oferta é válida para os produtos elegíveis abaixo:  

PRODUTO: TV Samsung Q-LED 55” e 65” polegadas (SGQN55Q7FAPTAB - SGQN65Q7FAPTAB - SGQN65Q8CAPTAB) 
Ao adquirir o produto o cliente ganhará a Instalação do produto, que deverá ser realizada em até 180 dias da compra do produto.  
 
Item 2 - Validade da Ação: A ação terá a validade de 14/08/2017 até 31/08/2017 limitado a 150 peças da Samsung Q-LED. A 

Fast Shop S.A. reserva-se no direito de antecipar o encerramento da ação previamente. Todas as vendas apuradas dos produtos 
elegíveis (item 1) participarão da ação. Para confirmar se o produto está contemplado com a instalação é necessário que a venda 
do produto ocorra no período da ação.  
 
Item 3 - Coberturas: Garante ao cliente, a Instalação e Orientação de Uso do produto adquirido na Fast Shop. 

 
3.1 Cobertura Instalação.  

A Fast Shop se obriga a realizar a Instalação e Orientação de Uso, no período de 180 dias da compra do produto.  
3.1.1) Medição da tensão da rede elétrica com multímetro. 
3.1.2) Utilização do Scanner para identificação da tubulação na parede. 

3.1.3) Fixação do suporte na altura desejada pelo cliente. 
3.1.4) Configuração de imagem, som e atualização dos aplicativos. 
3.1.5) Conexão com rede Wi-Fi (internet). 
3.1.6) Conexão com equipamentos* já existentes e instalados no local via HDMI ou AV. 
3.1.7) Pareamento de acessórios** que podem ser utilizados como controle do televisor. 
3.1.8) Organização de cabos com abraçadeiras de nylon. 
3.1.9) Testes de funcionamento. 
3.1.10) Orientação de uso. 

 
*Até 4 equipamentos 
**Desde que confirmado a compatibilidade pelo fabricante (até 2 dispositivos) 

3.2 Itens não cobertos. 
 

3.2.1 Alvenaria 
3.2.2 marcenaria,  
3.2.3 pintura e gesso 
3.2.4 elétrica 
3.2.5 hidráulica 

 
3.3 Regiões atendidas* 

 
São Paulo (Capital e Grande São Paulo) 
Santos 
Campinas 
Piracicaba 
Sorocaba 
Porto Alegre 
Rio de Janeiro 
Belo Horizonte 
Uberlândia 
Recife 
Salvador 
Curitiba 
Brasília 
  
*Para localidades que não estão contempladas no item 3.3 deve-se verificar o pagamento de um valor adicional para 
a região que irá instalar o produto. 

 
Conheça mais a respeito das coberturas e exclusões nas Condições Gerais do Serviço de Instalação e Orientação de Uso nas 

lojas ou site www.fastshop.com.br. 

http://www.fastshop.com.br/

