
 

 الشروط واألحكام
 المتعلقة بعرض

Kcal Extra 
 

 الوجبات  برنامج"( على صمالخ)" 50% دليعاعلى خصم خاص  الحصولفرصة على ( "العرض الترويجي)"الترويجي هذا العرض  يتضمن

 Gear Sports Fit 2 الذكية سامسونج ساعاتعند شراء فقط "( وذلك القسيمةعلى شكل قسيمة )" Kcal مقدمة من قبل أسابيع، 4الجاهزة لمدة 

Pro  وIcon X Fitness ("من متاجر البيع المعتمدة في "األجهزة ،)أبو ظبي، ودبي، والشارقة. 

 

 الجهاز الحصول علىعملية الشراء واستالم القسيمة عند اتمام  يحق للزبائن . 
 
 

  :لالستفادة من القسيمة، يجب على الزبائن زيارة الموقع اإللكتروني www.kcalextra.com/samsung  مدةالوجبات الجاهزة ل برنامجلحجز 
 أسابيع. 4

 

  القسيمة بعد انتهاء  الحصول علىال يمكن "(. الترويجيفترة العرض )" 2017أغسطس  31إلى  2017أكتوبر  25يسري العرض الترويجي من
 من العرض الترويجي.آخر يوم 

 

  اسابيع والمتوفرة على  4 مدةالوجبات الجاهزة ل برامجيطبق العرض فقط على https://www.kcalextra.com/meal-plans/  دون أن
 أي خدمات إضافية. تتضمن

 

  هذه القسيمة مرة واحدة فقط. الحصول علىيمكن 
 

   ال يمكن صرف هذه القسيمة نقدا. 
 

 

  شروط وأحكام  بسبب عدم تلبيةالزبائن على أي خصم  عن عدم حصولسامسونج غير مسؤولةKcal اإلضافية. 
 

 

 ر ال يمكن صرف القسيمة نقدا ، و/أو استعمالها بالتزامن مع أي قسيمة أخرى أو خصم آخر. كما ال يمكن دمج هذا العرض مع أي عرض ترويجي آخ

 أو قبل الشراء / الحجز.

 

 ل تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو خال

 فترة العرض. 

 

  من االستفادة من  الزبائنتعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر، أيا كان نوعه، له صلة بالعرض الترويجي أو بعدم تمكن

 الخصم ألي سبب كان. 

 

 للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة للمزايا المر ً طة بالعرض تبتحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق، وبملء إرادتها وفقا

 أي وقت سواء قبل فترة العرض الترويجي أو خاللها. الترويجي، أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، وفي

 

 ا سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام المتعلقة بالخصم و/أو مشاركة المستخدمين في هذ

بدولة بي، العرض، لحكم وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في إمارة د

 اإلمارات العربية المتحدة. 

 
 
 

http://www.kcalextra.com/samsung
https://www.kcalextra.com/meal-plans/


 
 
 
 
 

 


