ر
الشوط واألحكام
The Freestyle عرض

Terms and Conditions
The Freestyle Offer

تشتمل هذه ر
These Terms and Conditions comprise the “The " The Freestyle " الشوط واألحكام عىل عرض
Freestyle Offer” (the “Offer”) where customers are ("العرض") حيث يمكن للعمالء الحصول عىل " حقيبة مخصصة
ً
able to get free of charge “Outdoor Case and Skin  " مجانا ("العرض المجان") عند رشاءSkin [Pink Color] للجهاز
.("المنتج") كما هو مفصل يف الجدول أدناهThe Freestyle أجهزة
[Pink Color]” free of cost (“FOC bundle”) upon the
purchase of Samsung the Freestyle (“Product”) as
detailed in the table below.





 (" ر2022  يونيو30 حت
 و ى2022  ابريل12 هذا العرض ساري من
This Offer is valid from the 2th of April 2022 up to the فتة
th
30 of June 2022 (“Offer Period”).
. )"العرض





This Offer is only available when purchasing Products الت يتم رشائها من متاجر
ى
هذا العرض متوفر ىفقط عىل المنتجات ي
either
from
Samsung
online  فhttps://shop.samsung.com/ae سامسونج عىل اإلنتنت
ي
https://shop.samsung.com/ae
in the United Arab
.)" ("اإلقليم،اإلمارات العربية المتحدة
Emirates (“Territory”).





The Product subject to this Offer shall be limited to the
following:

ى
:يىل
الت تخضع لهذا العرض عىل ما ي
تقترص المنتجات ي





Product
The Freestyle



Product Code
SP-LSP3BLAXZN

The FOC bundle subject to this Offer shall be limited to
the following:
Product

FOC bundle

The
Freestyle

The Freestyle
Outdoor Case
Skin [Pink
Color]

FOC bundle Model
Code

طرازات المنتجات
SP-LSP3BLAXZN

ى
:يىل
الت تخضع لهذا العرض
ي
المجان عىل ما ي
تقترص المنتجات ي

Product

العرض المجان

The Freestyle

The Freestyle
Outdoor Case
Skin [Pink
Color]

VG-SCLA00G/ZN
VG-SCLB00PR/ZN

اسم المنتج
The Freestyle



كود طرازات منتجات
العرض المجان
VG-SCLA00G/ZN
VG-SCLB00PR/ZN



Samsung reserves the rights to change and/or update the
 أو تحديث العرض يف أي وقت/ التغيت و
 بحقوقSamsung تحتفظ
ر
Offer at any time with no prior notice to customer
دون إشعار مسبق للعميل ر
.لشاء المنتجات
purchasing the Products.





The FOC bundle shall at all times be subject to availability تخضع حزمة العروض المجانية يف جميع األوقات لتوافرها وقد ال يتم
توفتها لجميع العمالء الذين ى
.يشتون المنتجات
and may not be provided to all customers purchasing the
ر
Products.





The Offer and its related FOC bundle are subject to للتغيت والتحديث يف أي
المجان المرتبط به
يخضع العرض و العرض
ر
ي
.وقت
change and update at any time.





إن العرض غت قابل للتحويل إىل منتج آخر وال يمكن ى
The Offer is not transferable to another Product nor is استداده أو
ر
refundable or exchangeable for another content or
.استبداله بمحتوى أو خدمة أخرى تقدمها رشكة سامسونج
service provided by Samsung.





This Offer cannot be combined with any other ongoing مستقبىل
ترويج أو
 عرض/ ال يمكن الجمع ربي هذا العرض وأي عرض
ي
ي
or future offer/promotion, and is not transferable.
. كما وال يمكن تحويله،آخر





Samsung will not be liable to the customer for any loss  أو أضار/ لن تكون سامسونج مسؤولة تجاه العميل عن أي خسارة و
 بسبب عدم التمكن من ى،من أي نوع مهما كانت
and/or damages of any kind whatsoever, suffered in استداد القسيمة أو
connection with this Offer.
.بسبب استخدام هذا العرض





ً
يحق ر
Samsung will be entitled at its sole and absolute لشكة سامسونج وفقا لتقديرها الخاص والمطلق إنهاء العرض أو
ر
discretion to terminate or modify the Offer or to modify, تغيت أو حذف أو إضافة أي من هذه الشوط واألحكام يف أي
تعديله أو ر
وقت قبل أو خالل ى
vary, delete or add to any of these Terms and Conditions
.فتة العرض
at any time prior or during the Offer Period.





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 the
participation in this Offer, will be subject to, governed
and construed by the laws and regulations of the country
of purchase of the Products in the Territory and such
disputes shall be resolved by the competent courts in
that country.



 يوافق العميل عىل أن أي نزاع مهما،من خالل المشاركة يف هذا العرض
غت ر
كان طبيعته يرتبط بشكل ر
مباش بهذه ر
الشوط واألحكام أو
مباش أو ر
للقواني واألنظمة المعمول بها
 سوف يخضع،بالمشاركة يف هذا العرض
ر
يف البلد ضمن اإلقليم حيث تم رشاء المنتج وتحل هذه التاعات من قبل
.المحاكم المختصة يف ذلك البلد

