
Terms and Conditions  الشروط واألحكام  

1. This online promotion (the “Offer’’) is an Offer made for Samsung 
online shop customers who receive voucher code to get discount 
(“Discount”) on selected Samsung TV Products (“Product(s)”) as 
outlined in the table below. 
 

2. The Offer is only available to Samsung online customers who only 
purchase Products at  the Samsung online shop on the following link: 
(shop.samsung.com/ae) (“Online Shop”) in the United Arab Emirates 
from the 20 of September 2022 up to the 17th October 2022 (“Offer 
Period”).  
 
 

3. The Discount can only be availed on purchases made on Samsung 
Online Shop and precisely during the Offer Period, and Products may 
be limited on certain models. 
 

 

 Product code  special price 

QA85QN900BUXZN 35999 

QA75QN800BUXZN 17999 

QA65QN800BUXZN 11399 

QA85QN800AUXZN 21999 

QA98QN90AAUXZN 47499 

QA75QN900BUXZN 26999 

QA65QN900BUXZN 19499 

QA85QN800BUXZN 26999 

QA65QN700BUXZN 9999 

QA55QN700BUXZN 8499 

QA75QN95BAUXZN 15099 

QA65QN95BAUXZN 10199 

QA55QN95BAUXZN 6599 

QA85QN90BAUXZN 20999 

QA75QN90BAUXZN 13499 

QA65QN90BAUXZN 7699 

QA55QN90BAUXZN 5099 

QA50QN90BAUXZN 4699 

QA43QN90BAUXZN 4099 

هو عرض تم تقديمه لعمالء متجر "( العرض)"هذا العرض الترويجي لألجهزة عبر اإلنترنت  .1

 سامسونجعلى منتجات محددة من أجهزة "( الخصم)"عبر اإلنترنت للحصول على خصم  سامسونج
 . على النحو المبين في الجدول أدناه "(المنتجات/المنتج )" التلفزية

 
 Samsungاإلنترنت الذين يشترون المنتجات من متجر  عبر سامسونجلعمالء العرض متاح فقط  .2

Online Shop فقط على الرابط التالي( :shop.samsung.com/ae"( )المتجر عبر اإلنترنت )"
 "(. فترة العرض)" 2202  اكتوبر  71حتى و 2022   سبتمبر  20  في اإلمارات العربية المتحدة من

 
 
 

 

 
فترة  ضمنفقط والمتجر عبر اإلنترنت   من هذا الخصم فقط عند إجراء الشراء على االستفادةيمكن  .3

 . العرض فقط، كما تكون المنتجات محددة بحسب الطرازات المتوفرة
 
 

 السعر الخاص  كود المنتج

QA85QN900BUXZN 35999 

QA75QN800BUXZN 17999 

QA65QN800BUXZN 11399 

QA85QN800AUXZN 21999 

QA98QN90AAUXZN 47499 

QA75QN900BUXZN 26999 

QA65QN900BUXZN 19499 

QA85QN800BUXZN 26999 

QA65QN700BUXZN 9999 

QA55QN700BUXZN 8499 

QA75QN95BAUXZN 15099 

QA65QN95BAUXZN 10199 

QA55QN95BAUXZN 6599 

QA85QN90BAUXZN 20999 

QA75QN90BAUXZN 13499 

QA65QN90BAUXZN 7699 

QA55QN90BAUXZN 5099 

QA50QN90BAUXZN 4699 

QA43QN90BAUXZN 4099 

http://www.shop.samsung.com/ae


QA85QN85BAUXZN 17299 

QA75QN85BAUXZN 10999 

QA65QN85BAUXZN 7099 

QA55QN85BAUXZN 4699 

HW-Q990B/ZN 4799 

HW-Q930B/ZN 3799 

HW-S800B/ZN 2299 

MX-ST40B/ZN 1239 

MX-ST50B/ZN 1449 

 

 
 

 

4. This Offer may not be redeemed for cash and is only applicable for 
Samsung Online Shop.  
 

5. This Offer may not be combined with any other ongoing or future 
promotions. 
 

6. 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 or during the Offer Period. 

 
 

7. Samsung shall not be liable to the customer for any loss and/or 
damages of any kind suffered in connection with the purchase and/or 
use of this Offer or the inability to use this Offer during the Offer 
Period. 
 

8. Samsung and its partners shall not be liable in the event of delay 
and/or non-performance of any of its obligations under these Terms 
and Conditions in the event of : quarantine restriction caused by the 
outbreak of any national or international pandemic; any other 
restriction issued by the federal government of the United Arab 
Emirates or state Government in any of the emirates; or Force Majeure 
beyond the control of Samsung to fulfil any of its obligations stated 
herein. 
 

QA85QN85BAUXZN 17299 

QA75QN85BAUXZN 10999 

QA65QN85BAUXZN 7099 

QA55QN85BAUXZN 4699 

HW-Q990B/ZN 4799 

HW-Q930B/ZN 3799 

HW-S800B/ZN 2299 

MX-ST40B/ZN 1239 

MX-ST50B/ZN 1449 

 

 
 
 

المتجر عبر  على هذا العرض فقط  ويسريكما هذا العرض بمقابل مبلغ مالي  استبدالال يمكن  .4

   . اإلنترنت
 

 . عروض أخرى سواء حالية أو مستقبلية أيال يمكن دمج هذا العرض مع  .5

 
 

ً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي  .6 تحتفظ شركة سامسونج لنفسها باألحقية، وبملء إرادتها ووفقا

، أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافة على أي من هذه عرضأو إلغاء أو إضافة لل تعديل

 . العرض فترةالشروط واألحكام، وفي أي وقت سواء قبل أو خالل 
 

 
 

أو أضرار من أي نوع تتعرض لها  / أي خسارة و  العميل عنال تتحمل سامسونج أي مسؤولية تجاه  .7

 . العرض أو عدم القدرة على استخدام هذا العرض في وقتهأو استخدام هذا  / بسبب الشراء و 

 
 

أو عدم تنفيذ أي من التزاماتها / المسؤولية عن أي تأخير و وأي من شركائها ال تتحمل سامسونج .8

بموجب هذه الشروط واألحكام عند حدوث تقييد حجر صحي بسبب تفشي أي وباء محلي أو عالمي، 

دولة اإلمارات العربية المتحدة أو من الحكومة اإلتحادية لأو في حال وجود أي قيود أخرى مفروضة 

أو عند حدوث أي قوة قاهرة أخرى خارجة عن إرادة سامسونج للوفاء بأي المحلية ألي من اإلمارات 

 . واألحكامهذه الشروط في المنصوص عليها  االلتزاماتمن 
 

 
 



 

 
9. 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 or to his or her participation in the Offer, shall be 
subject to, governed and construed by the laws and regulations of the 
UAE and such disputes shall be resolved by the competent courts in 
Dubai.    

 
 
 
 
 

 
 

نزاع مهما كان طبيعته يرتبط بشكل على أن أي العميل من خالل المشاركة في هذا العرض، يوافق  .9

مباشر أو غير مباشر بهذه الشروط واألحكام أو بمشاركته في العرض، يخضع لقوانين ولوائح دولة 

يتم الفصل بها من قبل المحاكم المختصة  وهذه النزاعات وفقاً لها، فسرياإلمارات العربية المتحدة و

   . في دبي


