
 الشروط واألحكام
 

خالل (، وذلك الحجز المسبق العرض، عرضللشراء)تشتمل هذه الشروط واألحكام على عرض يقوم من خالله العمالء بطلب حجز هواتف سامسونج الذكية  .1

  .(مدة سريان العرض)  2020 اب )اغسطس( 20الى  2020 اب )اغسطس( 5 نمالفترة 

 
دولة اإلمارات  فيشركة سامسونج بللبيع عبر االنترنت الخاصة ومحالت البيع بالتجزئة المعتمدة فقط في متاجر سامسونج بق هذا سالحجز المعرض يتوفر .2

   ، والبحرين، والكويت، وقطر،  وعمان. العربية المتحدة

 
  وذلك بحسب توفره. الجهاز/األجهزة()“ Note20 Ultra|Note20Samsung Galaxy ” على جهازفقط الحجز المسبق هذا عرض يطبق  .3

 

عملة بالسعر الذي يتم تحديده من سامسونج بالكامل المبلغ المطلوب كسعر تجزئة  قيامه بدفع ند( عتأكيد الحجزالحجز المسبق ) تأكيدبإيصال يتم تسليم العميل  .4

الى العميل في حال الغاء تأكيد الحجز، ويتوقف ذلك قابل لالسترداد ولكنه غير قابل للتحويل  إيداع الحجز المسبقإن مبلغ (. قيمة الحجز المسبق)المحلية 

  على ابراز العميل لاليصال الخاص بتأكيد الحجز. 

 :على ولحصلا المسبق بإجراء الحجز الذين قاموا عمالءحق للي .5
 . تلك السماعاتوذلك بحسب توفر  UltraNote20 Samsung Galaxy اجهزة  كل معمجاناً  Live جالكسي باد سماعة  .1
 . تلك السماعاتوذلك بحسب توفر  Note20Samsung Galaxy اجهزة  كل معمجاناً  بالسجالكسي باد  سماعة .2

 

للشراء، بحيث يتم إبرازه لدى سامسونج متى طلب منه ذلك كدليل تأكيد الحجز الخاص بيصال إلاالحتفاظ بإعلى العميل الذي قام بإجراء الحجز المسبق  .6

  كشرط المتالك الجهاز. 

 

 .تأكيد الحجزبالخاص يصال اإلوأضرار ناتجة عن فقدان أتتحمل سامسونج أو أي من شركائها أية مسؤولية عن أي  تكاليف  ال .7

 

 

  .الحجز تأكيد الحصول على ايصال بعد   2020 اب )اغسطس(  21 منابتداء َ لهم من الجهاز استالم المسبق حجزال بإجراء تقدموا الذين العمالء لجميع يمكن .8

 

 

 
المشاركة في الطلب أو بهذه الشروط واألحكام و/ أو ضررمن أي نوع مرتبطو/عن أي خسارة  الحجز المسبق ال تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه عميل .9

   .المسبق

 

 

ارتباط مباشر أو غير مباشر في  وبأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذ وافقفي هذا العرض فإنه ي شتراك باإل ذا قام العميلإ .10

من  اوالنظر فيه اسيتم تسويتهتتعلق بهذه الشروط واألحكام  اتوأن أي خالف الراعية لهذا العرض دولةالهذا العرض أو الشروط واألحكام يخضع لقوانين 

 .دولةتلك ال المحاكم ذات االختصاص فيقبل 

 
 


