
 

 الشروط واألحكام

Oculus Gear VR عرض 

 
 

 يسري عرضOculus Gear VR   مدة العرض"(. 2017يوليو  31وحتى   2017حزيران  1"العرض" من"( 

 

  دولة اإلمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، األردن، لبنان، العراق، فلسطين،المغرب، تونس، ليبيا و إن هذا العرض متوفر في

 فقط. البيع بالتجزئة المعتمدة من قبل شركة سامسونج ومتاجر)"اإلقليم"( في متاجر سامسونج تركيا 

 

 

 م. يتوجب على العمالء التحقق من مزودي الخدمة المحليين، الموزعين المحليين كما و في متاجر البيع بالتجزئة من سريان هذا العرض في بلده 

 

 

 يتم شراء   ايسري هذا العرض فقط عندمGear VR ( (R324   مع Samsung Galaxy S8 وا Samsung  Galaxy S8+  

 )"المنتج"(.

 

  ألعاب مجانية من ( 6)( ذات رمز رقمي تؤهله للحصول مجانا على ستة 1سوف يحصل العميل على قسيمة واحدة )مع كل عملية شراء للمنتج

Oculus   عبر تطبيق.Samsung Members  إن تطبيقSamsung Members  هو محمل سلفا علىSamsung Galaxy S8 

أو   Gaming Pack  تطبيقات من( 6مز الرقمي هي متاحة للحصول على ستة ). إن القسيمة ذات الر+Samsung  Galaxy S8و 

 .  Entertainment pack( تطبيقات من  8ثمانية )

 
 

  قسائم   هذا العرض يسري حتى نفاذ الكمية،هناك كمية محدودة متوفرة منإنOculus  

 و سوف تكون متاحة على أساس أسبقية القدوم. ذات  الرمز الرقمي

 

  2017أغسطس  31قبل   الرمز الرقميقسيمة بعد فترة العرض الترويجي لن تكون صالحة، ويجب استخدام ألي  الرمز الرقميإدخال إن، 

 بتوقيت المحيط الهادئ.  23:59:59

 

  يجب على العميل تحميل تطبيقOculus كما وتفعيل حساب ،Oculus ID  عندما يكون حساب(Oculus  )على المنتج قبل غير مثبت

 . Oculus محتوىاستخدام القسائم ذات الرمز الرقمي من أجل تحصيل 

 

  محتوىإن تحصيل واستخدام Oculus خضع لجميع السياسات المطبقة من  يOculus  والمتعلقة في حسابOculus  الخاص بالعميل أوكما

 تم عرضها على العمالء في وقت تسجيل / تفعيل الحساب.

 

 

  خاضع للمراجعة والتحقق من  القسائم ذات الرمز الرقميإن تحصيلOculus VR, LLC.   

إنهاء هذا الجزء من العرض في أي وقت دون إشعار تقوم بقد تعدل أو تعلق أو    .Oculus VR, LLCإن قد يتم فرض قيود أخرى. كما وقد 

من قبل المحتوى بنهائية. سيتم حل أية المسائل لمتصلة يتم بصورة  .Oculus VR, LLCلمحتوى ما وإن تحصيل . كمسبقةمسبق أو موافقة

Oculus VR, LLC. تقدير ل ووفقاOculus VR, LLC.  ستكون نهائية وملزمة.القرارات  هذهوفقط 

 

 طبيق آخر علىآخر كما أنها ليست قابلة للرد أو لالسترداد بلعبة أخرى أو ت إن القسائم المرمزة هي غير قابلة للتحويل على أي جهاز Oculus 



Store . 

 
 

 حويل.تغير قابل لالسترداد أوالكما وهو  ال يمكن دمجه مع اية عروض اخرى في المستقبل إن هذا العرض  

 
 

   بسبب ضياع أو  استخدام القسيمة عدم تمكن العميل منمن أي نوع ناتجة عن لن تتحمل سامسونج أية مسؤولية عن أي  تكاليف وأضرار

 نسيانها،  إلغائها، أوآلي سبب آخر، مهما يكن.القسيمة، 

 
 
 
 
 

  في  بالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، بصورة استنسابية وفقا لتقديرهاتحتفظ شركة سامسونج ،

 .أي وقت قبل فترة العرض أو خاللها

 
 
 

 قبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو غير بالمشاركة في هذا العرض فإنه ي ذا قام العميلإ

وأن أي خالف سيتم  تسويته ويفسر وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في بلد الشراء مباشر في هذا العرض أو الشروط واألحكام يخضع 

وتفسر من قبل القوانين واألنظمة المعمول بها في بلد الشراء ومثل حيث تم شراء المنتج.  من قبل المحاكم ذات االختصاص في  البلدوالنظر فيه 

 هذه النزاعات يجب أن تحل من قبل المحاكم المختصة في البلد حيث تم شراء المنتج.

 
 


