
 

Terms and Conditions 
 

 الشروط واألحكام

 
 
1. This Samsung QLEDTV pre-order 
offer (the “Offer’’) is valid from the 6th of 
April 2017 until the 6th of May 2017. 
 
2. With every pre-order of the new 
QLEDTV from the models listed below, a 
complimentary Samsung Dolby Atmos 
4K Soundbar (HW-K950) the (the 
“Complimentary Gift”) shall be 
provided to the customer.  
 
 
3. This Offer is only valid on 
Samsung QLEDTV following models: 75" 
Q8C, 65" Q8C, 65”Q7C & 65”Q7F (the 
“Products”). 
 
 
 
4. The customer can pre-order a 
maximum of two (2) Products 
 
5. A confirmation receipt shall be 
provided upon a deposit of 10% of any of 
the Products retail price 
 
6. The pre-order confirmation 
receipt of the deposit & stamped 
counterfoil of pre-order voucher should 
be retained as a proof of purchase   
 
7. This pre-order offer deposit 
amount is not refundable nor 
transferable 

 
8. This pre-order offer is available 
only at Samsung Brand shops & 
Authorized Retail Stores in Abu Dhabi, 
and Dubai only  
 

 

 
يسري عرض الطلب المسبق على تلفزيون  .1

 ابريل 6( اعتباراً من "العرض")QLED سامسونج 

 .2017مايو  6إلى  2017

 
مع كل طلب مسبق على الموديالت المذكورة أدناه  .2

، سيحصل العميل على هدية QLEDلتلفزيون 

Samsung Dolby Atmos 4K 

Soundbar (HW-K950) من سامسونج 

 ."(الهدية)"

 

 

يطبق عرض الطلب المسبق فقط على موديالت  .3

 75حجم  Q8Cالتالية:  QLEDتلفزيون سامسونج 

حجم Q7C و  ،بوصة 65حجم Q8C  بوصة، و

 بوصة 65حجم Q7F بوصة، و  65

 .("المنتجات")

 

العميل أن يتقدم بطلب مسبق على منتجين  حقي .4

 ( كحد أقصى.2اثنين )

 

بعد الشراء سيحصل العميل على إيصال تأكيد  .5

من سعر التجزئة ألي من  %10إيداع مبلغ 

 .المنتجات

 

يجب االحتفاظ بتأكيد الطلب المسبق وإيصال  .6

الطلب المسبق المختومة  يمةاإليداع وأصل قس

 شراء.ال كدليل على

 

 

يعتبر مبلغ االيداع المتعلق بالطلب المسبق غير  .7

 .قابل لالسترداد أو التحويل

 
هذا الطلب المسبق متوفر فقط في متاجر سامسونج  .8

ومتاجر بيع االلكترونيات المعتمدة في أبوظبي 

 ودبي فقط.

 

  



9. The customer shall be contacted 
within seven (7) days of product 
availability for the payment of the 
remaining amount and delivery address 
confirmation 
 
10. The payments are to be settled at 
the same store where the TV was pre-
ordered 
 
11. Once the full payment is received, 
the delivery of the Product(s) shall be 
arranged within the UAE  
 
12. The Complimentary Gift shall at 
all times be subject to availability.     
 
13. This Offer cannot be combined 
with any other ongoing or future 
promotions  
 
14. Samsung and its partners shall 
not be liable for any costs or damages 
that may incur as a result of the loss of 
the pre-order confirmation receipt of the 
deposit  
 
15. 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 the offer 
period or during the offer period 
 
16. Samsung shall not be liable to the 
customer for any loss and/or damages of 
any kind suffered in connection with the 
purchase, redemption and/or use of this 
offer or the inability to use this Offer 
 
17. By participating in this Offer, the 
customer accepts that any dispute of 
whatever nature which is directly or 
indirectly related to these Terms and 
Conditions or to his or her participation 

ايام  (7) سبعة  سيتم االتصال بالعميل في غضون .9

قية المبلغ وتأكيد توفر المنتجات للقيام بتسديد بمن 

 عنوان التسليم

 

 

يجب تسديد الدفعات في نفس المتجر الذي تم فيه  .10

 .الطلب المسبق على التلفزيون

 
 

مجرد استالم الدفعة بالكامل ، سيتم ترتيب عملية ب .11

 تسليم المنتجات داخل اإلمارات.

 
 .هافي حال توفرفقط مع المنتج  الهديةسيتم تسليم  .12

 

 

  

ال يمكن الجمع بين هذا العرض الترويجي وأي  .13

 عروض أخرى سواء حالية أو مستقبلية.

 
تعتبر سامسونج وشركاؤها غير مسؤولين عن أي  .14

تكاليف أو أضرار ناتجة عن ضياع إيصال اإليداع 

 المتعلق بتأكيد الطلب المسبق.

 
 

بالحق في  لتقديرها وفقاً تحتفظ شركة سامسونج  .15

إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة على أي من 

، في أي  هذه الشروط واألحكام، بصورة استنسابية

 وقت قبل فترة العرض أو خاللها. 

 
 

ال تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه العميل عن  .16

أو ضرر من أي نوع مرتبطة و/ أي خسارة 

التمكن أو عدم و/ بالشراء واالستبدال أو المشاركة 

 .من استخدام هذا العرض

 
بالمشاركة في هذا العرض فإنه يقبل  ذا قام العميلإ .17

بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت 

طبيعته سواء كان ذا ارتباط مباشر أو غير مباشر 

في هذا العرض أو بهذه الشروط واألحكام يخضع 

لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن أي 



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 the UAE 
 
18. 7. Product RRPs: 
75” Q8C ~ AED 34,999 
65” Q8C ~ AED 24,999 
65” Q7C ~ AED 22,999 
65” Q7F ~ AED 19,999 

من قبل المحاكم خالف سيتم تسويته والنظر فيه 

دولة اإلمارات العربية في ذات االختصاص 

 المتحدة.

 
 :المنتج وسعر وصف .18

Q8C درهم 34999 بسعر بوصة 75 حجم 

Q8C درهم 24999 بسعر بوصة 65 حجم 
Q7C درهم 22999 بسعر بوصة 65 حجم 
Q7F درهم 19999 بسعر بوصة 65 حجم 

 


