
 

 واألحكام الشروط

 

 

 وذلك ،)المسبق الطلب( الذكية سامسونج هواتف بحجز العمالء فيه يقوم  )العرض)  عرض على واألحكام الشروط هذه تشتمل .1

 .(العرض سريان مدة( 2017 أبريل 23 إلى 2017 أبريل 3 من الفترة خالل

 شركة قبل من المتاجر وفي االنترنت عبر للبيع المعتمدة بالتجزئة البيع ومحالت سامسونج متاجر في فقط العرض هذا يتوفر .2

 .العربية جمهورية مصر في والموجودة سامسونج

 “ +Samsung Galaxy S8 ” و “Samsung Galaxy S8 ” جهازي على فقط هذا المسبق الحجز عرض يطبق .3
 .(األجهزة/الجهاز(

 مجانا."المنتج"  Samsung Battery pack  و  Samsung Level Uعلى  يحصل العميل، س جهازلل كل عملية شراء عم .4

 .بطريقة تراكمية المنتجنه سيحصل على فإعند شراء العميل ألكثر من جهاز   .5

 .الجهاز حسب اللون المتوفر للمنتج مباشرة عند تاريخ إستالمالمنتج يمكن استالم  .6

 من محدد تجزئة كسعر المطلوب المبلغ كامل بدفع قيامه عند (الحجز تأكيد( المسبق الحجز بتأكيد إيصال العميل تسليم يتم .7

 لغاءإ حال في العميل لىإ لالسترداد قابل هو المسبق الحجز إيداع مبلغ إن(. المسبق الحجز قيمة(بالجنيه المصري سامسونج 

 .العميل يبرزه الذي الحجز بتأكيد الخاص ايصال على ذلك ويتوقف ، العميلمن قبل الشركة و/او  الحجز تأكيد

 لدى إبرازه يتم بحيث للشراء، كدليل الحجز بتأكيد الخاص بإإليصال االحتفاظ المسبق، الحجز بإجراء قام الذي عميل على .8

  .األجهزة المتالك كشرط ذلك منه يطلب عندما سامسونج

 .الحجز بتأكيد الخاص يصالاإل فقدان عن ناتجة أوأضرار تكاليف أي عن مسؤولية أية شركائها من أي أو سامسونج تتحمل ال .9

 .المتجر من الجهاز استالم المسبق الطلب بإجراء تقدموا الذين العمالء لجميع يمكن .10

 قبل وقت أي في واألحكام، الشروط هذه من أي تعديل أو العرض تعديل أو إلغاء في بالحق لتقديرها وفقا سامسونج شركة تحتفظ .11

 في حالة سداد كامل قيمة الجهاز اليحق للشركة تغيير ثمنه طبقا للقانون .خاللها أو العرض فترة

 واألحكام الشروط بهذه مرتبط نوع أي ضررمن أو/و خسارة أي عن المسبق الطلب عميل تجاه مسؤولية أية سامسونج تتحمل ال .12

 . المسبق الطلب في المشاركة أو/و

 ارتباط ذا كان سواء طبيعته كانت مهما المشاركة عن ينشأ قد نزاع أي بأن يقبل فإنه العرض هذا في باإلشتراك العميل قام ذاإ .13

 سيتم خالف أي وأن العربية جمهورية مصر دولة لقوانين يخضع واألحكام الشروط أو العرض هذا في مباشر غير أو مباشر

 .العربية جمهورية مصر في االختصاص ذات المحاكم قبل من فيه والنظر تسويته


