
Terms and Conditions 
 

 الشروط واألحكام
 

 
1. These Terms and Conditions comprise 

an offer to Samsung customers to 
benefit from a pre-order Samsung 
mobile phones (the “Pre-Order’’, 
“Offer”) during the period between 8th 
August 2019 and 27th August 2019 
(the “Validity Period”). 
 

 

2. The Pre-Order offer is only available at 

Samsung.com/ae in the United Arab 

Emirates,  

 
3. This Pre-Order is only valid for 

“Samsung Galaxy NOTE10|NOTE10+” 

(the “Device(s)”) which shall be 

subject to availability.  

 

4. A Pre-order Confirmation 
(“Confirmation “) receipt shall be 
provided to the pre-ordering 
customer upon full payment of the 
Recommended Retail Price of the 
Device local currency as advised by 
Samsung (the “Pre-Order Amount”). 
The Pre-Order Amount may be 
refundable but not-transferable to the 
pre-ordering customer in the event 
the Confirmation is cancelled, subject 
to the pre-ordering customer 
presenting the receipt of 
Confirmation.        
 

 

5. Pre-Order customers may also be 

entitled to receive complimentary: 

 

1)  Samsung Galaxy Buds in black 

colour + 2 Years Extended 

warranty, accidental damage, 

 

تشتمل هذه الشروط واألحكام على عرض يقوم من  .1

خالله العمالء بطلب حجز هواتف سامسونج الذكية 

خالل (، وذلك الحجز المسبق العرض، عرضللشراء)

  اب )اغسطس(  27الى  اب )اغسطس( 8 نمالفترة 

  .(سريان العرضمدة ) 2019

 
 

فقط في متاجر بق هذا سالحجز المعرض يتوفر .2

للبيع عبر ومحالت البيع بالتجزئة المعتمدة سامسونج 

دولة اإلمارات في شركة سامسونج باالنترنت الخاصة 

   . العربية المتحدة

 على جهازفقط الحجز المسبق هذا عرض يطبق  .3

” +NOTE10|NOTE10Samsung Galaxy “

  وذلك بحسب توفره. الجهاز/األجهزة()

 
 

تأكيد الحجز المسبق ) تأكيدبإيصال يتم تسليم العميل  .4

كامل المبلغ المطلوب كسعر  قيامه بدفع ند( عالحجز

عملة تجزئة بالسعر الذي يتم تحديده من سامسونج بال

إيداع الحجز إن مبلغ (. قيمة الحجز المسبق)المحلية 

الى قابل لالسترداد ولكنه غير قابل للتحويل  المسبق

العميل في حال الغاء تأكيد الحجز، ويتوقف ذلك على 

 ابراز العميل لاليصال الخاص بتأكيد الحجز. 

  

 المسبق بإجراء الحجز الذين قاموا عمالءيحق لل .5

 :على ولحصلا

 
   Samsung Galaxy Buds  سماعة (1

 عامين لمدة ممتد ضمان+  األسود باللون

 وأضرار متكسرة وشاشة عرضية وأضرار



cracked screen and liquid damage 

(Samsung care+) and 50% 

discount on Note10|Note10+ 

accessories (1 per unit) + 3/6/9/12 

months EIP with selected banks + 

Trade in, all  subject to availability.  

2) Customers can also receive a 

Wireless charger (EP-

P1100BBEGAE) if they receive a 

coupon code through E-Promoter, 

CDM campaigns or call center. 

 

 

6. The Confirmation receipt should be 

retained by the pre-ordering customer 

as a proof of purchase and submitted 

to Samsung whenever required as a 

condition to acquiring the Devices. 

 
7. Samsung and its partners shall not be 

liable for any costs or damages that 

may incur as a result of the loss of the 

Confirmation receipt. 

 
8. The Devices may be delivered to all 

pre-ordering customers starting from 

24th of August till 12th September 

2019.  

 
9. 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 
Validity Period. 
 

10. Samsung shall not be liable to the pre-

ordering customer for any loss and/or 

damages of any kind suffered in 

٪ 50 خصم( Samsung care+) سائلة

 1) الملحقات+  Note10 | Note10 على

أو  9أو  6أو  3برامج تقسيط ( + وحدة لكل

 ، ستبدالاإل+ محددة  البنوك معشهر  12

 .وذلك بحسب توفر أي منها

 

 السلكي شاحن استالم أيًضا للعمالء يمكن (2

(P1100BBEGAE-EP )رمز تلقوا إذا 

 الترويج حمالت خالل من القسيمة

 أو عبر اإلنترنت حمالت أو اإللكتروني

 .االتصال مركز

 

 

 

االحتفاظ على العميل الذي قام بإجراء الحجز المسبق  .6

للشراء، بحيث كدليل تأكيد الحجز الخاص بيصال إلبإ

يتم إبرازه لدى سامسونج متى طلب منه ذلك كشرط 

  المتالك الجهاز. 

 

تتحمل سامسونج أو أي من شركائها أية مسؤولية عن  ال .7

الخاص يصال اإلوأضرار ناتجة عن فقدان أأي  تكاليف 

 .تأكيد الحجزب

 

 

 بإجراء تقدموا الذين للعمالء المجاني التوصيل سيتم .8
  2019  اب )اغسطس(  24 من إبتداءا   المسبق حجزال

. سيتم ايصال الطلبات  2019  سبتمبر )ايلول( 12حتى 

 12من لبعض االجهزة وذلك بحسب الذاكرة او اللون 

االيصال المرسل  ايلول )سبتمبر( كما هو مذكور على

  .على البريد االكتروني 
 

 

بالحق في الخاص  وفقا لتقديرهاتحتفظ شركة سامسونج  .9

أي من هذه الشروط  تعديل العرض أو تعديلإلغاء أو 

   .قبل فترة العرض أو خاللها، في أي وقت واألحكام

 



connection with these Terms and 

Conditions and/or the Pre-Order. 

 
11. 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 shall be subject to, 
governed and construed by the laws 
and regulations of the country holding 
the Offer and such disputes in relation 
to these Terms and Conditions shall be 
resolved by the competent courts in 
that country. 

 

الحجز  ال تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه عميل .10

 أو ضررمن أي نوع مرتبطو/عن أي خسارة  المسبق

المشاركة في الطلب أو بهذه الشروط واألحكام و/

   .المسبق

 

 

 وافقفي هذا العرض فإنه ي شتراك باإل ذا قام العميلإ .11

بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته 

ارتباط مباشر أو غير مباشر في هذا  وسواء كان ذ

 دولةالالعرض أو الشروط واألحكام يخضع لقوانين 

تتعلق بهذه  اتوأن أي خالف الراعية لهذا العرض

من قبل  اوالنظر فيه اسيتم تسويتهالشروط واألحكام 

 .دولةتلك ال المحاكم ذات االختصاص في

 

 


