
 واألحكام الشروط
 

    إلى 2017 أبريل 28 من العمالء لكل "(العرض") +Samsung Galaxy S8 & S8 بهاتف اإلستبدال عرض يسري
 "(العرض مدة")  2017 أغسطس  28

 
 مقابل + S8 و S8 سونجسام مع )"الذكية الهواتف"( الحالية الشخصية الذكية الهواتف استبدال على العرض هذا يقتصر

 يأتي من أساس على محدد عدد على ويقتصر توفرها بحسب الألجهزة على اإلستبدال يقتصر .العميل قبل من تدفع معينة قيمة
 .أوال

 
 بلج جي، دي شرف ايروس، جامبو، فونو، موبايل، ون اكسيوم، ومتاجر سامسونج متاجر لدى فقط متوفر العرض هذا إن

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في االلكتروني سوق وقعم وعلى ،اللولوانس
 

 .القائمه هذه في مدرجه تكون ان البد )"المؤهلة الهواتف"( لإلستبدال صالحه تكون التي الذكيه الهواتف
 .هنا أنقر األسعار، ومعرفة المؤهلة األجهزة قائمة على للحصول

 
 الموظف يحددها الهاتف حالة إن لإلستخدام، وصالحة جيدة بحالة تكون ىالت الذكية الهواتف على فقط المؤهلة الهواتف تقتصر

 .نهائية الموظف يقررها التي التقييم حالة تكون كما العرض؛ هذا في المشاركة المتاجر في المسؤول
 

 :االستبدال بعرض المشاركة متطلبات إلستكمال أدناه المدونة الشروط اتمام يجب
 .المتجر إلى شخصيا العميل قبل من الهاتف إحضار يجب )أ

 .األمر أولياء أو األهل موافقة إبراز يجب أو عشرة الثامنة سن أتم قد العميل يكون أن يجب )ب
 .االستبدال عملية قبل العميل قبل من مسحها يتم ان يجب المستبدل الجهاز على الموجودة الشخصية المعلومات إن )ت
 .المستبدل الجهاز على موجودة شخصية معلومات أي وإزالة الذاكرة قاتوبطا SIM بطاقة إزالة العميل على يجب )ث
 .المستبدل الجهاز في مخزنة بيانات أو معلومات أي ضياع أو فقدان عن المسؤولية شركائها أو سامسونج تتحمل لن )ج
 .الذكي الهاتف على المخزنة االتصال أرقام ذلك في بما المحتويات جميع فقدان من بينة على يكون أن يجب العميل )ح
 .لخسارتها نتيجة تتكبدها قد أضرار أو تكاليف أية وشركائها سامسونج تتحمل ال )خ
 :يلي لمل وفقا الجهاز حالة تصنيف ويتم المتجر موظفي قبل من الجهاز حالة تقييم سيتم )د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .الجديد بالجهاز الخاص IMEI رقم و بالعميل الخاصة الهوية معلومات جمع سيتم )ذ
 

 في ، واألحكام الشروط هذه من أي على إضافة أو إلغاء أو تعديل أي إجراء في بالحق لتقديرها وفقا سامسونج شركة فظتحت
 .خاللها أو العرض فترة قبل وقت أي

https://www.axiomtelecom.com/samsungtradein?_ln=ar
https://www.axiomtelecom.com/samsungtradein?_ln=ar


 استرداد أو بشراء يتعلق فيما تكبدها تم نوع أي من أضرار أو / و خسارة أي عن العميل تجاه المسؤولية سامسونغ تتحمل ال
 .العرض هذا استخدام على القدرة عدم أو العرض هذا ستخداما أو
 
 ارتباط ذو كان سواء طبيعتة كانت مهما المشاركة عن ينشأ قد نزاع أي بأن يقبل فإنه العرض هذا في بالمشاركة العميل قام ذاإ

 سيتم خالف أي وأن المتحدة العربية اإلمارات دولة لقوانين يخضع واألحكام الشروط أو العرض هذا في مباشر غير أو مباشر
 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في االختصاص ذات المحاكم قبل من فيه والنظر تسويته


