
می باشد که به موجب آن از   Samsung Galaxy Note8ضوابط و مقررات مورد بحث شامل پیشنهاد خرید یک گوشی .1

که به اختصار "پیش فروش"  Samsung Galaxy Note8فروش گوشی موبایل گردد در طرح پیشمشتریان دعوت می

سامسونگ حق خود را برای اتمام پیش  نمایند.گردد، مشارکت برگزار می شهریور 30الی  25نامیده شده و از تاریخ 

 فروش پیش از موعد مقرر محفوظ می داند. 

که در محدوده قوانین جمهوری اسالمی ایران  www.digikala.comکاال به آدرس دیجی فروش تنها در وبسایتپیش .2

 نماید، انجام خواهد پذیرفت.فعالیت می

، که به اختصار "دستگاه" نامیده   Samsung Galaxy Note8 “ ستگاه "به ازای هرکاربر امکان پیش فروش تنها دو د .3

 شود، پیش بینی شده است.می

همراه اول به  Usim، یک عدد  Dex Stationثبت نام کنندگان پیش فروش همزمان با دریافت دستگاه، به رایگان یک عدد  .4

اال، دیجی استایل و فیدیبو، هرکدام به مبلغ عدد کوپن خرید از وبسایت های دیجی ک  3 و 20GBهمراه کارت دیتای 

همچنین سرویس پشتیبانی ویژه   لایر( دریافت خواهند کرد. 1,500,000جمعا به ارزش عدد کوپن  3لایر ) 500,000

 بصورت پیش فرض بر روی گوشی های فروخته شده در دوره ی پیش خرید فعال می باشد. 

ه محض تکمیل پرداخت وجه قیمت دستگاه به ثبت نام کنندگان ارائه خواهد شد. یک رسید تائید پیش خرید )" تائیدیه" ( ب .5

شایان ذکر است قیمت مذکور به پیشنهاد سامسونگ و به واحد لایر جمهوری اسالمی ایران تعیین گردیده است که "مبلغ 

ید تائیدیه توسط پیش خرید شود. در صورت لغو تائیدیه، مبلغ پیش خرید تنها در صورت ارائه رسپیش خرید" نامیده می

 کننده، قابل استرداد خواهد بود.

بایست رسید تائیدیه را به عنوان مدرک اثبات خرید صورت گرفته نگهداری نموده و اند، میمشتریانی که پیش خرید نموده .6

 جهت دریافت دستگاه تحویل نمایند.

های احتمالی، نخواهند ها یا آسیبولیتی در قبال هزینهگونه مسئدر صورت مفقود شدن تائیدیه، سامسونگ و دیجی کاال هیچ .7

 داشت.

زمان تحویل کاال براساس احتماالتی مانند تاخیر درتولید محصول ویا تاخیر جهانی و منطقه ای در ارسال کاال و یا انتظار  .8

 برای ترخیص کاال از گمرکات ایران و سایر موارد میتواند طوالنی تر باشد.

مهرماه به  21مهرماه  برای خریداران ارسال خواهد شد.در صورت ارسال کاال از تاریخ   20 تای شده های خریداردستگاه .9

نیزبه پیش خرید  64GBبا ظرفیت  SD RAMعالوه بر هدایای پیش خرید، یک عدد  )فارغ از مدت زمان تاخیر(بعد

 دیجی کاال می باشد. مبنای محاسبه روز ارسال کاال از انبار    کنندگان تحویل داده خواهد شد.

در هنگام تحویل کاال مشخصات خریدار اعم از تصویر کارت ملی و مشخصات تماس؛ نشانی و رسید دریافت کاال اخذ  .10

 میگردد و در اختیار سامسونگ قرار میگیرد. 

ضوابط و  سامسونگ تنها مرجع ذی صالح جهت اعمال تغییرات یا توقف این پیش فروش و یا اعمال تغییرات در مفاد این .11

 مقررات، منطبق با قوانین قابل اجرای جمهوری اسالمی، در بازه اجرای این پیش فروش خواهد بود.

گونه زیان یا آسیب وارده به ثبت نام کنندگان، در ارتباط با این ضوابط و مقررات، را نخواهد سامسونگ مسئولیت هیچ .12

 پذیرفت.

احتمالی که مستقیما یا غیر مستقیم به این ضوابط  اند که هر گونه اختالفمشتریان مشارکت کننده در این پیش فروش پذیرفته .13

صالح بایست در مراجع قضایی ذیباشد، منطبق بر قونین جمهوری اسالمی ایران تفسیر گردیده و میو مقررات مرتبط می

 حل وفصل گردد.

 وارد ذکر شده اعالم می دارندمشتریان با خرید محصول مورد اشاره رضایت و موافقت خود را با تمامی م .14

 


