
 جاالكسي موديل سامسونج لهاتف المجانية الهدية و المسبق للحجز األحكام و الشروط

Note10 & Note 10+ 

 
 .مصريا جنيها 3000 قدره و مبلغ حجز مقدم بدفع العميل يقوم .1
 .لونه و الهاتف فئة من اختياراته بتحديد العميل يقوم .2
 او Galaxy Buds سماعات على يحصل األحكام و للشروط تطبيقه و الهاتف بحجز العميل قيام عند .3

 Wireless Portable Battery + Level U مجانا. 
 – بي تو – تك بي – شوب موبايل - سامسونج فروع :التالية المتاجر في حصريا، العرض هذا يتوفر .4

 سوق – شاك راديو – بلس آي - مي كومبيو - جي دي شرف – تو آي – رايا - سيليكت – هللا رزق
 2000 دريم - امان -موبايل كى – جوميا كوم دوت

 2019 اغسطس 21 حتي اغسطس 8 من الفترة في العرض يسري .5
 هذه تعديل أو/و أوإلغاء /و العرض تعديل أو إلغاء في بالحق لتقديرها، وفقا سامسونج شركة تحتفظ .6

 قبل ذلك كان سواء قبلها، من ئثارياست بقرار كان، وقت أي في أوجزئيا، بالكامل، واألحكام الشروط
 من الهاتف قيمة كامل سداد حال في .العميل تجاه مسؤولية أية تحمل دون خاللها أو العرض فترة
 .للقانون طبقا ثمنه تغيير لسامسونج اليحق العميل، قبل

 للشراء، ليلكد الحجز بتأكيد الخاص بإإليصال االحتفاظ المسبق، الحجز بإجراء قام الذي العميل على .7
 . األجهزة المتالك كشرط ذلك منه يطلب عندما سامسونج لدى إبرازه يتم بحيث

 واألحكام، الشروط بهذه مباشرة غير أو مباشرة صلة له أكان سواء طبيعته، كانت مهما نزاع أي يخضع .8
 مصر ريةجمهو في بها المعمول والتشريعات القوانين وتفسير لحكم العرض، في العميل بمشاركة أو

 . العربية مصر جمهورية في االختصاص ذات المحاكم قبل من فيه والنظر وتسويته حله ويتم العربية،
 . الهاتف مع له المقدمة الهدية ارجاع عليه يجب سامسونج هاتف ارجاع في العميل رغبة حالة في .9
 حالة في بالهدية المطالبة عميل الي اليحق و فقط العرف مدة خالل في الجهاز شراء يتم ان يجب .10

 أي عن مسؤولية أية شركائها من أي أو سامسونج تتحمل ال العرض مدة بعد او قبل للجهاز شراؤه
 .الجهاز بشراء الخاص اإليصال فقدان عن ناتجة أوأضرار تكاليف

 من أي وقف او جزئيا، أو كليا الغاء، و تعديأل بالحق فقط هي لتقديرها وفقا سامسونج شركة تحتفظ .11
 .خاللها أو العرض فترة قبل وقت أي في واألحكام، الشروط هذه


