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 شروط وأحكام

 Samsung Payالسحب على عرض 

 

 بسكانوهو محصور )العمالء( لعمالء سامسونج أساساً )العرض الترويجي( مصمم  Samsung Payعرض السحب على إن  (1

     إلى  2017يوليو  14 منالممتدة خالل الفترة ، وسيسري هذا العرض الترويجي اإلمارات العربية المتحدة )اإلمارات( دولة

 .)فترة العرض الترويجي( 2017سبتمبر  30

 

)سامسونج(، وألفراد عائالتهم، كما وللشركات الفرعية ولشركاء سامسونج  م.م.ح لاللكترونياتجلف ال يحق لموظفي سامسونج  (2

 عرض الترويجي.الاالشتراك في 

 

أو  +Galaxy 8 التالية:المحصورة بالجوائز عدد من الجوائز سحب )السحب(  من أجل فوز من العرض الترويجي يتألف  (3

Gear S3  مدينة دبي لالعالم،  ،أ مبنى باتر فاليالكائن في )الجائزة( والتي ستعطى للرابحين )الرابحون( في متجر سامسونج

  .، االمارات العربية المتحدة )المتجر(دبي

 

 اختيار الرابحين عشوائياً ضمن سحب)تاريخ السحب( حيث سيتم  2017 كتوبرا 5 إلى  2017 كتوبرا 1 منسيقام السحب  (4

 الكتروني.

 

 واالشتراك في السحب والتسجيل للدخولمعيار التاهل  (5

  

  عام وأكثر، االشتراك في السحب والتأهل )العمالء المتاهلون( لتذكرة سحب واحدة فقط 18من عمر  للعمالءيحق، 

تسجيل بطاقة و(  Samsung Payعلى هواتف سامسونج الذكية )تطبيق  Samsung Payعبر تثبيت تطبيق 

 .خصم )بطاقة مصرفية(بطاقة  بطاقة ائتمان او  أكانت هذه البطاقة المصرفية، مصرفية جديدة )التسجيل( سواء

 

  عند إتمام التسجيل، سيتم إرسال رمز تعريفي )الرمز( إلى العميل المتأهل ليتمكن من االشتراك في السحب

-http://qaweb.samsung.com/ae/samsung-pay-raffle])االشتراك( عبر زيارة الموقع االلكتروني 

draw/]   وإدخال رمزه الذي استلمه على تطبيقSamsung Pay ( يوم من تاريخ 25قبل  خمسة وعشرين )

 السحب، وذلك عبر توفير البيانات الشخصية التالية )البيانات الشخصية(:
 االسم بالكامل  العائد للعميل المتأهل كما هو ظاهر في الهوية الشخصية أو جواز السفر؛ 

 عنوان البريد اإللكتروني العائد للعميل المتأهل؛ 

 ئد للعميل المتأهل؛رقم الهاتف المتحرك العا 

  الرقم المتسلسل أو رمزIMEI 

 

 على إخطار عبر الموقع االلكتروني سيحصل العميل المتأهل للسحب، والذي يكمل إجراءات االشتراك والتسجيل ،

 تأهله لالشتراك في السحب. يؤكد  عبر الموقع االلكتروني

 

 شروط خاصة بالرابحين (6

  :2017أكتوبر  5الى  2017أكتوبر  1إعالن الرابحين. 

  الجائزة والرد على سامسونج خالل  قبولالبريد االلكتروني، ويحق لهم  خطار الرابحين الستالم جائزتهم عبر الهاتف أوإسيتم

 .  اإلعالن عن أسماء الرابحينكحد أقصى من تاريخ يوم  30

  يوم من تاريخ السحب، ستعتبر هذه الجائزة الغية،  30في حال عدم تمكن الرابح من تقديم قسيمة السحب الرابحة خالل فترة

 رادتها المطلقة.إخر بملء اختيار رابح آويحق لشركة سامسونج في المقابل 

 

 شروط عامة: (7

 سامسونج األخرى.  الجائزة غير قابلة للصرف نقداً وال حتى استبدالها بأي جهاز من أجهزة 

 .ال يمكن إصدار قسائم سحب بديلة عن القسائم المفقودة أو الملغاة وال حتى التعويض عنها 



2 
 

  عند اختيار العميل المتاهل للسحب كرابح، فإنه سيستلم الجائزة على مسؤوليته مدركاً بأن سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان

و/ أو ضرر، أياً كان نوعه، قد يصيبه، ويؤدي إلى عدم تحصيل القسيمة أو فقدان القسيمة أو ضياعها، أو نسيانها ، أو إلغائها 

 اتمام التسجيل واالشتراك. ألي سبب كان أو االخفاق في 

  رادتها المطلقة، بالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء على العرض الترويجي أو تغيير أو إتحتفظ شركة سامسونج لنفسها، وبملء

 تعديل أو حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، بصورة استنسابية، وفي أي وقت.

 باشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام، أو بمشاركة العميل/ الرابح في السحب أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة م

سيخضع لحكم وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة 

  في إمارة دبي، بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 


