
Terms and Conditions 
 

وط واألحكام  الشر
 

 These Terms and Conditions comprise the “M8 Smart 
monitor Pre-Order” offer (the “Offer”) where customers 
are able to get discount (“Discount”) upon the purchase 
of Samsung M8 Smart monitor (“Product”) as detailed in 
the table below.    
 

 This Offer is valid from 04 of April 2022 up to the 17 of 
April 2022 (“Offer Period”).  
 

 This Offer is only available when purchasing Products 
either from Samsung online 
https://shop.samsung.com/ae  in the United Arab 
Emirates (“Territory”).  

 
 
 The Product and discount related to this Offer shall be 

limited to the following: 
 
 

Product Code Special price 

LS32BM801UMXUE 2099.00 

 
 
 

 The Customers will also receive below complimentary 
gifts : 
- 6 Months free OSN Subscription. 

 
- 1 Year Microsoft office 365. 

 

 
 

 
 Samsung reserves the rights to change and/or update the 

Offer at any time with no prior notice to customer 
purchasing the Products. 
 

• The customers will receive an email with the steps to 
activate the OSN and Microsoft 365 subscription within 
14 days of receiving the new product.  
 
 The Offer is not transferable to another Product nor is 

refundable or exchangeable for another content or 
service provided by Samsung. 
 

 

 وط واألحكام عىل عرض  M8 " الطلب المسبق ل تشتمل هذه الشر
Smart monitor "( "حيث يمكن للعمالء الحصول عىل "العرض )" 

اء أجهزة  ("الخصم")  خصم   (")"المنتجM8 Smart monitorعند شر
ي الجدول أدناه.  

 
 كما هو مفصل ف

 

 
  ة )" 2202  ابريل 17حتى و  2022 ابريل 4هذا العرض ساري من فتر

  ."(العرض

 
  ائها  منتجاتال عىل فقط  وفر العرض مت هذا ي يتم شر

جر امت من التى
نت ي  https://shop.samsung.com/ae سامسونج عىل اإلنتى

 
ف

 "(. اإلقليم، )"اإلمارات العربية المتحدة
 
 
 

  ي تخضع لهذا العرض عىل ما يىلي
  :تقترص المنتجات التى

 
 
 

 السعر الخاص كود المنتج

LS32BM801UMXUE 2099.00 

 
 

 
  ا  العمالء سيحصلسيتم توفتر

ً
 : أدناه مجانية هدايا  عىل أيض

 
اك  - ي لمدة  OSNاشتى

 شهور .  6مجان 
 

اك  -  لمدة سنة واحدة . Microsoft Office 365 اشتى
 

 
 

 

  ي  يخضع العرض و
ي أي  العرض المجان 

المرتبط به للتغيتر والتحديث ف 
  . وقت

 

     اك ي مع خطوات تنشيط اشتى
ون  سيحصل العمالء عىل بريد إلكتى

OSN  وMicrosoft 365  ي غضون
ي المنتج  14ف 

يوما من تلقى
 الجديد

 
 

  داده أو إن العرض غتر قابل للتحويل إىل منتج آخر وال يمكن استى
كة  .سامسونج استبداله بمحتوى أو خدمة أخرى تقدمها شر

 
 
 

https://shop.samsung.com/ae
https://shop.samsung.com/ae


 This Offer cannot be combined with any other ongoing 
or future offer/promotion, and is not transferable.   
 

 
 

 Samsung will not be liable to the customer for any loss 
and/or damages of any kind whatsoever, suffered in 
connection with this Offer.                      
 
 

 Samsung will be entitled at its sole and absolute 
discretion to terminate or modify the Offer or to modify, 
vary, delete or add to any of these Terms and Conditions 
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. 

  ي أو مستقبىلي ال يمكن الجمع بير  هذا العرض وأي عرض / عرض ترويج 
 .وال يمكن تحويلهكما آخر،  

 
 

 ار  جلن تكون سامسون مسؤولة تجاه العميل عن أي خسارة و / أو أض 
داد من أي نوع مهما كانت، بسبب  أو  القسيمة عدم التمكن من استى

 .استخدام هذا العرضبسبب 
 
 

  ا لتقديرها الخاص والمطلق إنهاء العرض أو
ً
كة سامسونج وفق يحق لشر

ي أي 
 
وط واألحكام ف تعديله أو تغيتر أو حذف أو إضافة أي من هذه الشر

ة العرض  .وقت قبل أو خالل فتى
 
 
 

  ي هذا العرض، يوافق العميل عىل أن أي نزاع مهما من خالل
 
المشاركة ف

وط واألحكام أو  كان طبيعته يرتبط بشكل مباشر أو غتر مباشر بهذه الشر
ي هذا العرض، سوف يخضع للقوانير  واألنظمة المعمول بها 

 
 بالمشاركة ف

ي 
اء المنتج بلد الف  اعات من قبل  ضمن اإلقليم حيث تم شر وتحل هذه الت  

ي 
 .ذلك البلدالمحاكم المختصة ف 

 


