
Terms and Conditions وط واألحكام  الشر

 

1. This Online Offer (the “Offer’’) is an offer made for Samsung 

online customers to get a complimentary powerbank EB-

P1100CSEGAE (“Gift”) on selected Samsung products 

(“Products”) as outlined below. 

 

 

2. The Offer is only available to Samsung online customers 

who purchase Products Samsung Online Shop 

(www.shop.samsung.com/ae) (“Online Shop”) from the 

18th May 2020 until 14th July 2020 (“Offer Period”). 

 

3. The Products shall be limited to: Samsung Galaxy A71 and 

A51 

 

4. This Offer may not be redeemed for cash and is only 

applicable for the Online Shop.  

 
5. This Offer may not be combined with any other ongoing or 

future promotions. 

 
6. Samsung shall be entitled at its sole discretion and subject 

to any applicable law, to terminate or modify the Offer or 

to modify these Terms and Conditions at any time prior to 

or during the Offer Period. 

 
7. Samsung shall not be liable to the buyer for any loss and/or 

damages of any kind suffered in connection with the 

purchase and/or use of this Offer or the inability to use this 

Offer. 

 
8. Samsung and its partners shall not be liable in the event of 

delay and/or non-performance of any of its obligations 

under these Terms and Conditions in the event of : 

quarantine restriction caused by the outbreak of any 

national or international pandemic; any other restriction 

issued by the federal government of the United Arab 

Emirates or state Government in any of the emirates; or 

Force Majeure beyond the control of Samsung to fulfil any 

of its obligations stated herein. 

 

9. By participating in this Offer, the purchaser of the Device 

accepts that any dispute of whatever nature which is 

 

ي  هذا العرض شتملي .1 ويج  نت التر لعمالء سامسونج "( العرض)"عت  اإلنتر

نت   P1100CSEGAE-EB  محمول شاحنل عىل للحصو عىل اإلنتر

اء"( الهدية)" كما هو   "(المنتجات)"سامسونج محددة لمنتجات  عند شر

ن أدناه   . مبي 

 

لذين قاموا بإجراء عمليات ا  سامسونجلمستخدمي متوفر فقط  العرضهذا  .2

اء للمنتجات  ي عىل شر
ونن متجر سامسونج االلكتر

(www.shop.samsung.com/ae) "( المتجر   
 
ون ة "(اإللكتر  من الفتر

ة العرض)" 2020 (يوليو) تموز  14ايار )مايو( اىل  18 ابتداًء من    "(. فتر

 

 الكسي اسامسونج ج هاتف : يطبق هذا العرض فقط عىل المنتجات التالية .3

A71  وهاتف سامسونج جاالكسيA51 . 

 

إستبدال هذا العرض بمقابل مبلغ ماىلي و يرسى هذا العرض / رصفال يمكن  .4

.  فقط عىل متجر  ي
ونن   سامسونج االلكتر

  

 

ي  العرض هذا  كن دمجيم ال  .5 ويج   أو  حالية سواء أخرى عروض مع اى التر

 . مستقبلية

 

6.  
 
كة سامسونج لنفسها باألحقية، وبملء إرادتها ووفقا ن  تحتفظ شر للقواني 

ي إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة لل
، أو إجراء أي عرضالمعمول بها، فن

ي أي 
وط واألحكام، وفن ، حذف أو إضافة عىل أي من هذه الرسر تعديل، تغيت 

ة العرض أو خاللها   . وقت سواء قبل فتر

 

يال تتحمل سامسونج أي مسؤولية تجاه ال .7 ار  / عن أي خسارة و  مشتر أو أرصن

اء و  أو استخدام هذا العرض أو عدم  / من أي نوع تتعرض لها بسبب الرسر

 . القدرة عىل استخدام هذا العرض

 

 

كائها  سامسونج تتحمل ال  .8  تنفيذ  عدم أو و/  ت  تأخأي  عن المسؤولية وأي من شر

اماتها  من أي ن وط هذه بموجب التر  حجر  تقييد  عند حدوث واألحكام الرسر

ي  بسبب صجي 
، تفسر ي  أو  أي وباء محىلي أو عالمي

 أخرى قيود  أي وجود  حال فن

أو المحلية دولة اإلمارات العربية المتحدة مفروضة من الحكومة اإلتحادية ل

عند حدوث أي قوة قاهرة أخرى خارجة عن إرادة  أو ألي من اإلمارات 

امات المنصوص عليها  ن ي سامسونج للوفاء بأي من اإللتر
وط و فن هذه الرسر

 . األحكام

 

 

 

ي هذا العرض، يوافق ال .9
يمن خالل المشاركة فن عىل أن أي نزاع مهما كان  مشتر

وط واألحكام أو بمشاركته  طبيعته يرتبط بشكل مباشر أو غت  مباشر بهذه الرسر

http://www.shop.samsung.com/ae
http://www.shop.samsung.com/ae


 
 

directly or indirectly related to these Terms and Conditions 

or to his or her participation in the offer, shall be subject to, 

governed and construed by the laws and regulations of the 

UAE and such disputes shall be resolved by the competent 

courts in Dubai. 

 

ن ولوائح دولة اإلمارات العربية المتحدة  ي العرض، يخضع لقواني 
ن
 وتفرس ف

 لها،
 
اعات وفقا ن ي  الفصل بها يتم  وهذه التن

ن
ي من قبل المحاكم المختصة ف  . دن 


