
 الشروط واألحكام
 

 

  يسري عرضSamsung Cue All The Music ("من "العرض الترويجي )فترة ") 2018أبريل  5إلى  2018يناير  5

 (."العرض الترويجي

 

  في والموزعة  ("تاجرالم")في متاجر سامسونج ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من قبل سامسونج فقط يطبق هذا العرض الترويجي

 (."قليماال"كل من اإلمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، ُعمان، قطر )

 
 

 فقط عند شراء أحد هواتف سامسونج  ساري المفعول هذا العرض الترويجي إنGalaxy A8  أوGalaxy A8+ ("من "المنتج )

 شهور (4) أربعة لمدة"( اشتراك)" اشتراك مجانيعلى قليم بحيث يحصل العميل أحد المتاجر الرسمية لبيع منتجات سامسونج في اال

 .عند شرائهم للمنتج من المتاجر"( الذكي التطبيق)" Samsung Cueفي خدمة بث الموسيقى المتوفرة في تطبيق 

 
 

  المدرجة على التطبيق تعليمات التباع ابمجاني الشتراك االالحصول على لعميل محمل مسبقاً على المنتج ويتطلب من االذكي التطبيق

 .التي تتضمن تسجيل الدخول في حساب سامسونجوالذكي الموجودة بالمنتج الذي تم شرائه 

 

 عدد االشتراكات يسري هذا العرض حتى نفاد. 
 
 

  2018أبريل  5يوم  في( 4مساء )بتوقيت غرينتش +  11:59:59قبل الساعة  االشتراكعلى العميل تفعيل. 

  أخرى مقدمةعرض االشتراك المجاني غير قابل للتحويل إلى أي جهاز آخر وال االسترداد وال االستبدال بأي محتويات أو خدمات 

 .التطبيق الذكي من قبل

 
 

  وال  النقدي غير قابل لالستردادكما أنه حالية أو مستقبلية، سواء وأي عروض أخرى  التطبيق الذكيال يمكن الجمع بين عرض

 التحويل.

 
 

  عن أي فقدان و/ أو ضرر، أيا كان نوعه، له صلة بتحصيل عرض االشتراك تجاه العميل تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة

 المجاني أو استعماله.

 
 

  لعرض الترويجي، أو لتعديل إنهاء أو تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق، وبملء إرادتها وفقاً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي

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

 خاللها.

 

 أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة  العميل بأن إقراراً من قبلاالشتراك في هذا العرض الترويجي،  يعتبر

، بلد الشراءلحكم وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في  سيخضع بهذه الشروط واألحكام و/أو مشاركة العميل في هذا العرض،

  في البلد الذي تم فيه شراء المنتج.مختصة وكذلك لقرارات المحاكم ال

 
 


