
وط واألحكام  الشر
 

 : ي ويج   العرض التر

  وط واالحكام ي   "العرض) الخاص بسامسونج "حملة رمضان"عرض تشمل هذه الشر ويج  ( وذلك العمالء"""العمبل"،( وهو متاح لجميع العمالء )"التر
ة خالل   (. "مدة رسيان العرض") 1202مايو  16وحتر  2021مايو  3من الممتدة الفتر

 
 

  ي دولة اإلمارات العربية المتحدةهذا  يتوفر
 
ي متاجر سامسونج ف

 
 . ("المتاجر") العرض فقط ف

 

  ي العرض
 
كائها وال لعائالتهم المشاركة ف كات التابعة لها أو لشر ي سامسونج وال للشر

 . ال يحق لموظف 

 
 
 
 

ي  ويج   األهلية وآلية العرض التر
 

  ي سحوبات محددة
 
اك ف اء أي من منتجات سامسونج   "( السحوبات)"يستطيع العمالء االشتر ،  التالية: فقط عند شر لي

تلفزيون، أجهزة المشح المت  
لية وشاشات )" وتسعة  بحيث ال تقل قيمتها عن تسعمائة "( منتجات سامسونجهواتف محمولة، أجهزة قابلة لالرتداء، أجهزة لوحية )تابلت(، أجهزة مت  

ي وتسعي   درهم 
ي السحوبات )"د.إ 999 )إماراتر

اك ف  ن للسحب(، وب  هذا يحق لهم االشتر  "(. العمالء المتأهلي 
 
 

  اء العميل ألي من ي بعد شر
وت  ب منه زيارة الموقع اإللكتر

َ
   التالي منتجات سامسونج المذكورة هنا، سُيطل

 www.samsungactivation.com :ي السحب عتر تقديم المعلومات التالية
 
 للمشاركة ف

 
 ،االسم الكامل كما يظهر عىل بطاقة الهوية أو جواز السفر 
 ، ي

وت  يد اإللكتر  عنوان التر
 ،رقم الهاتف المتحرك 
 ،ياته من منتجات سامسونج  إجمالي قيمة مشتر
 ،اسم المتجر والموقع 
 اإلمارة 

 
 
 
 
 

  ي السحوبات. بعد إتمام
اك ف  ي التأهل لالشتر

اك، سيظهر إشعار عىل الشاشة يؤكد نجاح العميل ف   عملية االشتر
 
 
 
 

 السحب و الجوائز : 

  ونية ي عىل عدد من السحوبات االلكتر ويجر جوائز مختلفة "( فائزينال""الفائز"،)فائزين يوميا  10حيث سيتم منح  "(السحوبات)"يشمل العرض التر
: "( الجوائز""الجائزة"،)  عىل النحو التالي

  للفوز بالهاتف الذكي ( 2)فائزانSamsung Galaxy S21 Ultra 256GB  
 5  فائزين للفوز بهواتفGalaxy S21 Mobile الذكية 
 15  فائًزا للفوز بالهاتف الذكيGalaxy A52 5G 
 15  فائًزا للفوز بالهواتف الذكيةGalaxy A72 
 20  فائًزا للفوز بالهاتف الذكيGalaxy A32 5G 
 10   فائزين للفوز بGalaxy Watch 3 (45 )ملم 

http://www.samsungactivation.com/


 52   فائًزا للفوز بGalaxy Buds Live 
 12  50فائًزا للفوز بتلفزيون ( بوصةUA50TU7000UXZN) 
  للفوز بتلفزيون ( 1)فائز واحدQLED  55مقاس ( بوصةQA55LS03TAUXZN) 
  للفوز بتلفزيون ( 1)فائز واحدQLED  65مقاس ( بوصةQA65Q60TAUXZN) 
  للفوز بجهاز ( 1)فائز واحدSamsung Jet Stick Vaccum 
  للفوز بغسالة أطباق سامسونج( 1)فائز واحد 
  ( 1)فائز واحد( للفوز بثالجة سامسونجRT32K5030S8 / AE) 
  ( 1)فائز واحد( يفوز بغسالة سامسونجWW80TA0466AX / GU) 
  للفوز بجهاز ( 1)فائز واحدSamsung Air Purifier 
  للفوز بالمكنسة الالسلكية من سامسونج( 1)فائز واحد 
  للفوز بميكروويف سامسونج( 1)فائز واحد 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 "(  ي عىل سحب كبت ويجر ي سيتم تقديمها عىل شكل جائزة واحدة )"السحب الكبت  كذلك يشتمل العرض التر
ى"( عىل األجهزة التالية التر "(، الجائزة الكت 

سامسونج  ثياب من ( غسالة ومجفف3بوصة من سامسونج ؛ ) 65مقاس  QLED( تلفزيون 2؛ ) Samsung S21  Ultra 256GB( 1: ) وهذه الجوائز هي 
 . جنًبا إل جنب ، سيتم تقديم السحب الكبت  لفائز واحد  سامسونج  ( ثالجة 4؛ )

 

  ي
ي السحوبات اليومية والسحب الكبت  بشكل عشوات 

. سيتم اختيار الفائزين ف  ي ي دتر
ي بحضور أحد أعضاء دائرة التنمية االقتصادية ف 

وت   وإلكتر

 
 
 

وط الفائز   ينرسر

  ي
وت  يد اإللكتر ين )سيتم إبالغ الفائزين عتر التر  لتحصيل جائزتهم من قبل سامسونج، وذلك خالل مدة أقصاها عشر

ً
 من 20، أو برسالة نصية، أو هاتفيا

ً
( يوما

اء عىل ( فاتورة أصلية أو إيصال استالم أصىلي من المتجر كدليل 2( بطاقة تعريف أصلية )جواز سفر(، 1تاري    خ إبالغهم، وعليهم إبراز المستندات التالية:  شر
.  999ج بقيمة )منتجات سامسون  درهم( كحد أدت 

 
 
 
 

   ي العودة
ي حالة فشل الفائز ف 

ة المحددة والمذكورة هنا، ولم يقدم بياناته الشخصية الصحيحة، ستعتتر  ف   خالل الفتر
ً
بالحضور إل سامسونج شخصيا

كة سامسونج اختيار رابح آخر بملء إرادتها.   الجائزة الغية، وحينها يحق لشر
 
 

وط عامة:   رسر

  ي والسحب عدة مرات. يحق ويجر ي العرض التر
اك ف   للعميل المتأهل االشتر

 

  .أو بأي منتج من منتجات سامسونج األخرى 
ً
 الجائزة غت  قابلة لالستبدال نقدا

 

  .ال يمكن استبدال الجائزة المفقودة أو التعويض عنها 
 



 
 

 

  بأن سامسونج غت  مسؤولة عن أي فقدان و/ أو 
ً
ر، أيا كان بمجرد اختيار العميل الرابح، سيستلم هذا العميل الجائزة عىل مسؤوليته، وهو يدرك تماما ض 

 عنالجائزةنوعه، له صلة بعدم تمكنه من استالم 
ً
 . إضاعة العميل الرابح للجائزة ، يكون ناتجا

 
 
 

 كة سامسونج لنفسها با ي أي وقت قبل أو خالل تحتفظ شر
 
وط واألحكام، ف ي إنهاء أو إجراء أي تعديل أو تغيت  أو حذف أو إضافة عىل أي من هذه الشر

 
لحق ف

 . ي ويجر ة العرض التر  فتر
 
 
 

 وط واألحكام أو عن مشاركة العميل أو الرا ة عن هذه الشر ة أو غت  مباشر  بصورة مباشر
ً
ي العرض يخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء أكان ناشئا

 
بح ف

ي أو السحب/السحوبات، لقواني   دولة اإلمارات العربية المتحدة، وسيتم حله  ويجر ي والنظر فيه التر
 
، بدولة من قبل المحاكم ذات االختصاص ف ي إمارة دتر

 اإلمارات العربية المتحدة. 
 

 


