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 الشروط واألحكام
  ترويجيالعرض ال

 
 ؟ ismeما هو 

  برنامج المكافآتisme by Jumeirah "(مكافآتisme ""( هو برنامج مكافآت مقدم من فنادق ومنتجعات جميرا )جميرا فنادق" )

لهاتف شراء اب همقيام عند وذلك"( عضاءاألهواتف سامسونج )" لمستخدمي فقط متاح الذكي، وهو هاتفللتم استحداثه على شكل تطبيق 

ا مزايوى عروض علالمكافات "(، ومن ثم االستفادة من بعض الجوائز المقدمة من فنادق جميرا. تشتمل الجهاز)"  +S8و   S8الذكي 

 مضافة مخصصة لالعضاء لدى زيارتهم أماكن معينة في فنادق جميرا.وذات قيم  ةستردوممجانية 

 

 ismeشروط مكافآت 

  يسري برنامجisme 2017ديسمبر  31إلى  2017مايو  27 نم ( فترة مكافآت "، ويخضع لمدى توفرهisme".) 

 

 

  جوائز برنامجisme ة.عربية المتحداإلمارات ال دولة من متاجر سامسونج المعتمدة فيشراؤها تي تم على األجهزة ال متوفرة فقط 

 تأهل األعضاء

  على األعضاء الراغبين باالستفادة من جوائز برنامجisme( المحمل في "التطبيق الذكي"، التوجه إلى تطبيق أعضاء سامسونج ،)

 ( في الجهاز من خالل التطبيق الذكي."القسيمة"الرقمية ) ismeالجهاز، ثم تنزيل قسيمة جوائز 

 وائز في ج تراكمن استخدامها لالش األعضاء تراك في العضوية كي يتمكنشاصفحة ل باإلضافة لألعضاء القسيمة رمزاً مميزاً  وفرت

isme. 

 هم.بلخاصة بمجرد إتمام االشتراك بنجاح، سيتم إرسال بيانات العضوية على هواتف األعضاء أو عناوين البريد اإللكتروني ا 

  من جوائز  األعضاءقد ال يستفيدisme  بعد انتهاء اليوم األخير من فترة جوائزisme. 

  ستطبق شروط وأحكام جوائزisme  الشروط واألحكام متوفرة على الرابط التالي:  كما أنجيل عضويتهم. بمجرد تس األعضاءعلى 

/https://isme.jumeirah.com/termsconditions  

 شروط عامة

في أي وقت  حكام،أي من هذه الشروط واأل تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء أو إضافة على •

 .ismeجوائز سواء قبل أو أثناء فترة 

أو  ن تسجيلمكان، له صلة بعدم تمكن األعضاء  سامسونج غير مسؤولة تجاه األعضاء عن أي فقدان و/ أو ضرر، أياً تعتبر شركة  •

 تنزيل القسيمة اإللكترونية.

https://isme.jumeirah.com/termsconditions/
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لغاء أو إضافة على إتعديل أو أو إجراء  ismeل أو تعديل المزايا ذات الصلة بجوائز يحق لشركة سامسونج بملء إرادتها المطلقة إبطا •

  .ismeأي من هذه الشروط واألحكام في أي وقت سواء قبل أو أثناء فترة جوائز 

، ismeز ئي جواتعد جميع المنازعات القضائية المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الشروط واألحكام أو باشتراك األعضاء ف •

لمحاكم ذات ان قبل مخاضعة لألحكام والقوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وسيتم تسوية هذه النزاعات وحلها 

 االختصاص في إمارة دبي، بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

 

 


