
وط وأحكام  شر
Dubai Parks & Resorts 

    ي ويج  "(يشمل هذا العرض التر ي ويج  ز  )"العرض التر هي  ز اء تذكرة سنوية  )"العرض"(فرصة للعمالء للحصول عىل تذكرة سنوية مجانية لمنتر عند شر
ي باركس آند ريزورتس  لدب 

ز هي  ز اءللعمالء الذين ي لمنتر  الجديد Samsung Galaxy Zهاتف  قومون بشر
Fold2, S21, Note20, Fold, Z Flip, S20, S10, Note10, Note9, S9   "(من متاجر سامسونج التجارية ومتاجر األجهزة"/"الجهاز )"Samsung 

ي اإلمارات العربية 
ز
 المتحدة. المعتمدة ف

 
 

 

  "( ي شكل قسيمة
ز
 عىل الجهاز.  Samsung Members"( عىل تطبيق قسيمةاليمكن الوصول إىل العرض ف

ً
 المحمل مسبقا

 

  القسيمة إال من خالل تطبيق  عىل  الحصولال يمكنSamsung Members  "(التطبيق )" المحمل عىل الجهاز . 
 

 ي تم الحصول عليها من التطبيق إىل شباك التذاكر  عمالءعىل ال
ي  حامىلي القسيمة تقديم القسيمة التر

ز
ي باركس آند ريزورتسف و  عرضلإلستفادة من ال دب 

 . الدخول 
 

  ي هذا العرض ويج  اير  1ساري من التر ي )" 2021يوليو  15حتر و  2021فت  ويج  ة العرض التر  "(. فتر
 

  وط وأحكام الدخول إىل ي باركس شر ي  والمتوفرة  عىل الرابط الموضح أدناه، ستطبق عىل هذا العرض آند ريزورتسدب  ويج   التر
 conditions-and-https://www.dubaiparksandresorts.com/en/terms 

 

 كة سامسونج غت  ضامنة وال مسؤولة ي باركس آند ريزورتسعن عدم دخول حامل القسيمة إىل  تعتت  شر ألي سبب من األسباب أو لعدم تمكن العميل  دب 
وط وأحكام هذا العرض ي  من االستفادة من شر ويج   . التر

 
 
 
 

  .ي آخر امن مع أي عرض ترويج  ز ، وال استخدامها بالتر
ً
 ال يمكن استبدال القسيمة نقدا

 

  ي
كة سامسونج لنفسها بالحق فز ة تحتفظ شر ي أي وقت قبل أو خالل فتر

وط واألحكام، فز ، أو حذف، أو إضافة عىل أي من هذه الشر إجراء أي تعديل، أو تغيت 
 . ي ويج   العرض التر

 

 ي أو بعدم تمكن العميل ويج  ار، من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض التر كة سامسونج غت  ضامنة وال مسؤولة عن أي فقدان و/ أو أضز من  تعتت  شر
 من القسيمة ألي سبب كان.  االستفادة

 

 وط واألحكام أو بالعرض ة بهذه الشر ة أو غت  مباشر  بصورة مباشر
ً
ي  يقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء أكان متصال ويج  و/أو بمشاركة العميل  التر

ي العرض
ي  فز ويج  ز دولة اإلمارات العربية المتحدة، وسيتم تسويته والنظر التر ، بدولة ، سيخضع لقواني  ي ي إمارة دب 

فيه من قبل المحاكم ذات االختصاص فز
 اإلمارات العربية المتحدة. 

 

https://www.dubaiparksandresorts.com/en/terms-and-conditions

