
 
Terms and Conditions وط واألحكام  الشر

 
1. These Terms and Conditions comprise an offer to 

Samsung customers to benefit from Pre-Game offer 
(the “Offer’’) during the period between 17th June 
2022 and 14th of August 2022 (the “Validity Period”). 
 

2. The Offer is available only at Samsung Online Store 
(shop.samsung.com) (“Shops”). 
 

3. Customers may receive up to 5X reward points. 

 
 

4. Customers may be entitled to special price when 
purchasing the below products: 
 

Product code Special price 

QA65QN900BUXZN 20499 

QA75QN800BUXZN 20499 

QA75QN95BAUXZN 15999 

QA55QN95BAUXZN 7099 

QA85QN90BAUXZN 22499 

QA55QN90BAUXZN 5699 

QA50QN90BAUXZN 4999 

QA43QN90BAUXZN 4399 

QA85QN85BAUXZN 17999 

QA65QN85BAUXZN 8199 

QA55QN85BAUXZN 5399 

QA65Q80BAUXZN 6699 

QA55Q80BAUXZN 4699 

QA65Q70BAUXZN 5299 

 
 

 
 

5. Samsung and its partners shall not be liable for any 
costs or damages that may incur because of the loss 
of the Confirmation Email sent when placing the 
order. 
 

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. This Offer may not be redeemed for cash and is only 

applicable for Samsung Online Shop.  
 

 
وط هذه تشتمل  .1  سامسونج لعمالء عرض عىل واألحكام الشر

ة خالل"( العرض)" Pre-Gameعرض  من لالستفادة  17 بي    ما  الفتر
ة)" 2022 اغسطس 14 و   يونيو   "(. االعرض فتر

 
 

   فقط العرض يتوفر  .2
 
نت عت   سامسونج متاجر  ف  اإلنتر

(shop.samsung.com"( )المتاجر .)" 
 
 

 نقاط مهداة .  5xالحصول عىل  قد يحق للعمالء  .3
 

 
 

اء عند خصم  عىل الحصول للعمالء يحق قد   .3  : أدناه المنتجات شر
 

 السعر الخاص كود المنتج

QA65QN900BUXZN 20499 

QA75QN800BUXZN 20499 

QA75QN95BAUXZN 15999 

QA55QN95BAUXZN 7099 

QA85QN90BAUXZN 22499 

QA55QN90BAUXZN 5699 

QA50QN90BAUXZN 4999 

QA43QN90BAUXZN 4399 

QA85QN85BAUXZN 17999 

QA65QN85BAUXZN 8199 

QA55QN85BAUXZN 5399 

QA65Q80BAUXZN 6699 

QA55Q80BAUXZN 4699 

QA65Q70BAUXZN 5299 

 
 
 

 
 

كاؤه سامسونج يكون لن   .4 ار  أو  تكاليف أي عن مسؤولي    وشر  قد  أض 

يد  فقدان بسبب تحصل    الت 
ون   . عند الطلب المرسلة للتأكيد  اإللكتر

 
 

  تحتفظ .5
ً
كة سامسونج لنفسها باألحقية، وبملء إرادتها ووفقا شر

  إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة لل
، عرضللقواني   المعمول بها، ف 

وط  ، حذف أو إضافة عىل أي من هذه الشر أو إجراء أي تعديل، تغيت 
ة العرض.    أي وقت سواء قبل أو خالل فتر

 واألحكام، وف 
 

 

 
ويشي هذا كما ال يمكن استبدال هذا العرض بمقابل مبلغ مال    .6

نت العرض فقط عىل     . المتجر عت  اإلنتر
 

http://www.samsung.com/ae


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

 
9. 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. 
 

10. 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. 

 
11. 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. 
 

 

12. By participating in this Promotion, 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 
where the customer is resident and such disputes in 
relation to these Terms and Conditions shall be 
resolved by the competent courts in that country. 

ال يمكن دمج هذا العرض مع أي عروض أخرى سواء حالية أو  .7
 مستقبلية. 

 

 
أو  / ال تتحمل سامسونج أي مسؤولية تجاه العميل عن أي خسارة و  .8

اء ار من أي نوع تتعرض لها بسبب الشر أو استخدام هذا العرض  / و  أض 
  وقته

 
 . أو عدم القدرة عىل استخدام هذا العرض ف

 
 

كاؤه مسونجسا يكون لن .9    مسؤولي    وشر
 
 أداء غت   أو /  و  تأخت   حالة ف

اماتها  من ألي وط هذه بموجب التر     واألحكام الشر
 
 تقييد : حال ف

 تقييد  أي دولية؛ أو  وطنية جائحة أي بداية عن الناجم الصح   الحجر 
 أو  المتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادية الحكومة عن صادر  آخر 

   الوالية حكومة
 
 سيطرة تتجاوز  القاهرة القوة أو  اإلمارات؛ من أي ف

اماتها  من أي لتحقيق سامسونج  . هنا  المذكورة التر 
 
 
 
 
 

 
كائها  ال تتحمل سامسونج .10 المسؤولية عن أي تأخت  و/أو  وأي من شر

وط واألحكام عند  اماتها بموجب هذه الشر عدم تنفيذ أي من التر 
، أو    أي وباء محىل  أو عالم 

حدوث تقييد حجر صح  بسبب تفشر
  حال وجود أي قيود أخرى مفروضة من الحكومة اإلتحادية ل

دولة ف 
د حدوث أو عناإلمارات العربية المتحدة أو المحلية ألي من اإلمارات 

أي قوة قاهرة أخرى خارجة عن إرادة سامسونج للوفاء بأي من 
امات المنصوص عليها    االلتر 
وط واألحكامف   . هذه الشر

 
 
 
 

  هذا العرض  ذا قام العميلإ .11
اك ف  ويح   باالشتر فإنه يوافق بأن أي  التر

نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط 
وط واألحكام يخضع لقواني      هذا العرض أو الشر

مباشر أو غت  مباشر ف 
وط  العميلحيث يقيم  الدولة وأن أي خالفات تتعلق بهذه الشر

االختصاص من قبل المحاكم ذات واألحكام سيتم تسويتها والنظر فيها 
  تلك الدولة. 

     ف 

 
 

 


