
 
Terms and Conditions 

Samsung Pay Gift Card Promotion 
وط واألحكام  الشر

 Samsung Pay من بطاقة الهديةعرض 

Promotion 
1. These Terms and Conditions are relevant to 
the Samsung Galaxy Gift Card for Samsung Pay 
promotion (the “Promotion’’) provided by 
Samsung and designed for its customers in the 
United Arab Emirates, and Kuwait 
(“Territory”), whether residents or visitors (the 
“Customers”) purchasing Samsung Galaxy S20 
FE series (the “Device(s)”). The Promotion 
comprises the opportunity of being entitled to 
receive a Samsung Pay Gift Card from Samsung 
Pay (“Samsung Pay Gift Card”). 
 
2. The value of the Samsung Pay Gift Card will 
be amounting to USD 136 for Customers 
purchasing the S20 FE 5G Device and USD 109 
for Customers purchasing the S20 FE 4G 
Device.  

3. The Offer is available on Devices supplied for 
Official Samsung Partners outlined below:  

Country Official Samsung Partner 

UAE 
Organized 
Retail 

Carrefour; Lulu; Jumbo; 
Emax; Sharaf DG;  
E-City; Eros RBG; Axiom; 
Harman House; Samsung 
Brand shop 

UAE 
Independent 
Retail 

NAAM 

UAE Online 
Samsung E-Store; Amazon; 
Noon 

Kuwait 
Al Andalus Trading; Abdul 
Aziz Al Babtain; Eureka 

 
 
 
 
 
 
4. The Promotion shall be valid from the 1st of 
December 2020 up to the 16th of January 2021 
(“Promotion Period”) and the offer may not be 

 العرض 
وط واألحكام عىل عرض  .1 تشتمل هذه الشر

ي لبطاقة هدي ويج      Samsung ةسامسونج التر
Galaxy  من Samsung Pay (العرض" )" الذي
ي اإلمارات  مخصصوال سامسونجتقدمه 

 
لعمالئها ف

، سواء كانوا "(اإلقليم)" والكويت العربية المتحدة
لدى "( "العمالءالعميل"، ") مقيمي   أو زائرين

اء أجهزةقيامهم ب  Samsung سامسونجفئة  شر
Galaxy S20 FE "(يشتمل األجهزة"/"الجهاز .)"

ي عىل فرصة الحصول  ويج  عىل بطاقة العرض التر
من  ةبطاقة الهدي)" Samsung Payمن  ةهدي

Samsung Pay )".  
 

بما  Samsung Payمن  ةتبلغ قيمة بطاقة الهدي .2
ون دوالًرا أمريكًيا  136 يعادل  للعمالء الذين يشتر
 دوالًرا أمريكًيا  109 عادلوبما ي S20 FE 5G جهاز 

ون  . S20 FE 4G جهاز  للعمالء الذين يشتر
 

 

كاء  قبل منالمزودة  األجهزة يشي العرض عىل .3 شر
Samsung  المذكورين أدناه: المعتمدين 

كاء   Samsungشر
 المعتمدين

 البلد 

 ;جمبو ;لولو ;كارفور
ي  ;ايمكس ف دي ج    ;شر
ي 
ي  ;إي سيتر إيروس أر ب 

ي  هرمان  ;اكسيوم ;ج 
 متاجر سامسونج ;هاوس

متاجر البيع 
ي 
بالتجزئة ف 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 نام

متاجر البيع 
بالتجزئة  

ي 
المستقلة ف 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

متجر سامسونج 
ي 
وب   نون ;امازون ;اإللكتر

المتاجر عت  
ي 
نت ف  اإلنتر

اإلمارات العربية 
 المتحدة

  ;األندلس
 يوريكا ;عبدالعزيز الببطي    

 الكويت

 

ي منيشي  .4 ويج  وحتر   2020ديسمت   1 العرض التر
ة العرض)" 2021 يناير  16 ويج    فتر ال و "(  التر



combined with any other ongoing or future 
promotions.  
 
Activation and Registration  
5. Upon purchase of the Device from the store, 
Customers are required to activate the Device.  
 
6. After completing the Device activation, 
Customers are required to visit the Registration 
link provided by Samsung :  
www.samsung.com/ae/spay-
cashback/register  before the 30th of January 
2021 (the “Link”) in order to register for their 
participation in the Promotion by submitting 
the following on the Link: name; date of birth; 
mobile number; email address; Device invoice 
copy; screen shot of the IMEI from the Device 
(“Customer Personal Details”).  
 
 
7. Upon registration, customer eligibility of the 
Samsung Pay Gift Card will be determined by 
Samsung who will conduct a verification 
process (“Verification”) which will verify the 
source and date of purchase; and whether the 
IMEI number provided by the customer 
matches the IMEI screen shot of the Device 
demonstrating the customer’s use and 
activation of the Device and to confirm the 
store he/she purchased from and whether such 
purchase was made during the Promotion 
Period. Customers acknowledge that the 
Customer Personal Details will be shared with 
Samsung partners for Verification.  
 
Samsung Pay Gift Card 
8. Innovative Consumer Concepts FZE will issue 
the Samsung Pay Gift Card after Samsung 
determines the Customer’s eligibility to the 
Samsung Pay Gift Card through Verification 
process. The Samsung Pay Gift Card shall only 
be provided to Customers after 14 days from 
Verification completion, and will expire after 90 
days from issuance date. The Samsung Pay Gift 
Card will be sent to the Customers’ registered 
email in an encrypted PDF file with password 
set as their first four letters of name followed 
by their date of birth (DDMMYYYY). Customers 

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

 
 والتسجيل فعيللتا

اء الجهاز من المتجر،  .5  فعيلالعمالء ت عىلعند شر

  الجهاز. 

 

العمالء زيارة  عىلالجهاز،  فعيلبعد االنتهاء من ت   . 6
 : سامسونج الذي توفرهالتالي الرابط 

-www.samsung.com/ae_ar/spay
registercashback/ 1202 يناير  30تاري    خ  قبل 

ي العرض الرابط)"
 
"( من أجل التسجيل لمشاركتهم ف

ي عن طريق ت ويج   ،اإلسمأما يىلي عىل الرابط:  زويد التر
عنوان بريد  ،رقم الهاتف المحمول، تاري    خ الميالد 

ي اإل
وب  لقطة شاشة لجهاز و صورة فاتورة الجهاز  ،كتر

IMEI "(التفاصيل الشخصية للعميل .)" 
 
 
 
 

للحصول عند التسجيل، سيتم تحديد أهلية العميل  .7
من قبل  Samsung Payمن عىل بطاقة الهدية  

ي ال سامسونج
قوم بإجراء عملية التحقق ت ستر

تحقق من مصدر وتاري    خ تس بحيث"( التحقق)"
اء؛ وما إذا كان رقم  الذي قدمه العميل  IMEIالشر

ي إلتقطها العميل يتطابق مع 
جهازه  عىلالصورة التر

ي و  IMEIلل
 فعيلبإستخدام وتالعميل  قيام تبي   التر

اء منه جر المتمن للتأكد و الجهاز   الذي قام بالشر
. يقر وفيما إذا كان قد تم  ي ويج  ة العرض التر خالل فتر
التفاصيل الشخصية  مشاركةالعمالء بأنه سيتم 

كاء للعميل  القيام ض اغر وذلك أل  Samsungمع شر
   . التحققب

 
 

 Samsung Payمن بطاقة الهدية 
 Innovative Consumer Conceptsسيصدر   .8

FZE من ةبطاقة الهدي Samsung Pay  بعد أن
أهلية العميل للحصول عىل  Samsung تحدد

خالل عملية من  Samsung Pay من ةبطاقة الهدي
من  الهديةالتحقق. ال يتم تقديم بطاقة 

Samsung Pay Gift  يوًما من  14للعمالء إال بعد
يوًما  90اكتمال التحقق، وستنتهي صالحيتها بعد 

من  الهديةاقة من تاري    خ اإلصدار. سيتم إرسال بط
Samsung Pay  ي المسجل

وب  يد اإللكتر إل الت 
ي ملف

مشفر مع تعيي   كلمة مرور  PDF للعمالء ف 
كأول أربعة أحرف من االسم متبوعة بتاري    خ 

يتعي   عىل العمالء  (DDMMYYYY). ميالدهم



are required to activate the Samsung Pay Gift 
Card by clicking the activate button provided in 
the email and entering their registered mobile 
number. The Samsung Pay Gift Card will be a 
non-reloadable card, meaning no additional 
amount can be added. 
 
Customers’ Consent  
9. By participating this Promotion, Customers 
fully consent to, and grant Samsung the 
permission to access their Customer Personal 
Details collected from Customers for the 
purposes of concluding the Verification process 
to determine Customer’s eligibility of the 
Samsung Pay Gift Card, and to share their 
Customer Personal Details with a Samsung 
partner (such as Innovative Consumer 
Concepts FZE or any third party) strictly for the 
purposes of issuing the Samsung Pay Gift Card. 
 
General Terms  
10. The Promotion shall not be available after 
the last day of the Promotion Period.  
 
11. Samsung shall not be liable to the 
Customers for any loss and /or damages of any 
kind suffered in connection with the purchase 
of the Device, and/or the Customers’ inability 
to request for the Samsung Pay Gift Card, or 
inability to activate the Gift Card, or loss of 
invoice, or failure to register for their 
participation in the Promotion, or their refusal 
to provide the Customer Personal Details 
clearly and accurately, or failure to spend the 
complete amount before Samsung Pay Gift 
Card expiry date. 
 
12. Samsung shall be entitled at its sole and 
absolute discretion to terminate, to modify, 
vary, delete or add to any of these Terms and 
Conditions at any time prior or during the 
Promotion Period.  
 
13. Any dispute of whatever nature directly or 
indirectly related to these Terms and 
Conditions or to the Customers, shall be 
governed by the laws of the country where the 
Device is purchased in the Territory, and shall 

من خالل  Samsung Payمن  بطاقة الهديةتفعيل 
ي 
وب  يد اإللكتر ي الت 

 
النقر عىل زر التنشيط الموجود ف

وإدخال رقم الهاتف المحمول المسجل لديهم. 
غت   Samsung Payمن  بطاقة الهديةستكون 

ي أنه ال يمكن إضافة 
قابلة إلعادة الشحن، مما يعت 

ي 
 
   .رصيد إضاف

 موافقة العمالء
ي هذا العرض،     . 9

 
العمالء يمنح من خالل المشاركة ف
 إعطاء اإلذنتماًما عىل سامسونج ويوافقون 

لللوصول إل التفاصيل الشخصية  لسامسونج
ي تم جمعها منهم ألغراض إنهاء عملية 

للعمالء التر
التحقق لتحديد أهلية العميل للحصول عىل بطاقة 

، ومشاركة بيانات  Samsung Payمن  ةالهدي
ك )مثل  Samsung اءالعميل الشخصية مع شر

Innovative Consumer Concepts FZE  أو أي
من  الهديةألغراض إصدار بطاقة  فقططرف ثالث( 

Samsung Pay . 
  
 
 

وط عامة  شر
ة  وفر لن يكون العرض مت . 10 بعد اليوم األخت  من فتر

ي  ويج   .العرض التر
 

عن  الءالمسؤولية تجاه العم سامسونج ال تتحمل . 11
ار من أي نوع  اء أي خسارة و / أو أض  فيما يتعلق بشر

الجهاز، و / أو عدم قدرة العمالء عىل طلب بطاقة 

، أو عدم القدرة عىل  Samsung Pay من الهدية
، أو  Samsung Payمن  تنشيط بطاقة الهدية

ي 
فقدان الفاتورة، أو عدم التسجيل لمشاركتهم ف 

، أو رفضهم تقديم التفاصيل  ي ويج  العرض التر
أو عدم إنفاق الشخصية للعميل بوضوح ودقة، 

المبلغ بالكامل قبل تاري    خ انتهاء صالحية بطاقة 
 . Samsung Payمن    الهدية

 
 

كة سامسونج  . 21 ي  الشخصي  وفقا لتقديرها تحتفظ شر
ف 

وط  إلغاء أو تعديل أو تعديل أي من هذه الشر
ة العرضواألحكام ي أي وقت قبل فتر

ي  ، ف  ويج  أو  التر
   .خاللها

 

ي هذا أي نزاع ذا ارتباط إن  . 13
مباشر أو غت  مباشر ف 

ي  العرض ويج  وط واألحكام يخضع  التر أوالشر
اء الجهاز دولة اللقواني    ي تم فيها شر

ضمن  التر
من تسويته والنظر فيه  وأن أي خالف سيتماإلقليم 

ي 
 . تلك الدولةقبل المحاكم ذات االختصاص ف 



be resolved by the competent courts of that 
country. 

 

 

 


