
 
 
 
 

 الشروط و األحكام لبرنامج إعادة التدوير
 
 
 .حدة"( في دولة اإلمارات العربية المتالعمالء" "،العميل"( للعمالء )"برنامج إعادة التدوير. يتوفر برنامج سامسونج إلعادة التدوير )"1
 
أدناه  (1) رقم الملحقمن خالل ملئ نموذج طلب إعادة التدوير المتاح في  برنامج إعادة التدويرالمشاركة في  العميل منيتمكن . 2
 "(.طلب برنامج إعادة التدوير)"
 
كز الخدمة ر الخاصة به / بها في م إلمارات العربية المتحدة. من أجل المشاركة في برنامج إعادة التدوير ، يجب على العميل تقديم هوية 3

 .نموذج طلب برنامج إعادة التدويرسامسونج و ملئ قبل شركة المعتمد من 
 
ونية األهلية القان هيجب أن يكون العميل في سن الرشد بموجب القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة ؛ ولدي .4

 للدخول في هذه الشروط واألحكام. 
 
  ،( المقدمة لبرنامج إعادة التدوير باإلضافة إلى التفاصيل التالية"األجهزة" ،"الجهازقائمة الجهاز / األجهزة )"يجب على العميل تقديم . 5

 أو الرقم التسلسلي.  IMEIالعالمة التجارية أو رقم الطراز أو رقم 
 
ي متجر "( يمكن استردادها فلقسيمة. يحصل العميل عند مشاركته / مشاركتها في برنامج إعادة التدوير على قسيمة هدية فورية )"ا6

للعمالء الذين درهم إماراتي  000وحتى درهم إماراتي  030من. ستصل قيمة القسيمة ”Samsung.com“) (سامسونج اإللكتروني 
 Samsung-000. يمكن للعميل االتصال بـ ”Samsung.com“) (من متجر سامسونج اإللكتروني   Galaxy S21 فئات يقومون بشراء

 للحصول على مزيد من التفاصيل. 
 
 ى مركز الخدمة المعتمد من سامسونج. . يجب أن يقوم العميل بمسح البيانات الشخصية المتوفرة على الجهاز قبل تسليمه إل7

 أو بطاقات ذاكرة بما في ذلك البيانات الشخصية من الجهاز الخاضع لبرنامج إعادة التدوير.  SIM. يجب على العميل إزالة أي بطاقة 8

أو هزة ألجاالجهاز/ األجهزة إلعادة التدوير من خالل شركة إعادة التدوير المعتمدة ولن يتم إعادة استخدام /. سترسل سامسونج الجهاز9
 أي قطع غيار مرة أخرى. 

 .الجهاز/األجهزةئها المسؤولية عن فقدان أي محتوى أو بيانات أو أي معلومات أخرى موجودة في . لن تتحمل سامسونج وشركا10

. يدرك العميل أنه سيتم فقدان جميع البيانات الموجودة على الجهاز بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أرقام االتصال والصور 11

 المخزنة. 

ا لتقديرها 12
ً
ي هذه الشروط واألحكام في أأي من معمول به ، إنهاء أو تعديل القانون الالخاص وبموجب أ. يحق لشركة سامسونج وفق

 وقت. 

 . لن تكون سامسونج مسؤولة أمام العميل عن أي خسارة و / أو أضرار من أي نوع تحدث فيما يتعلق ببرنامج إعادة التدوير. 13

العميل على أن أي نزاع مهما كان طبيعته يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر  يوافق. من خالل المشاركة في برنامج إعادة التدوير هذا ، 14

 لها، بهذه الشروط واألحكام ، يخضع لقوانين ولوائح دولة اإلمارات العربية المتحدة ويفسر 
ً
يتم الفصل بها من قبل  وهذه النزاعات وفقا

 . المحاكم المختصة في دبي

 

 

 

 
 



 
 

 (1الملحق رقم )

 إعادة التدويرطلب برنامج 

  

تسليم المكان                                                                 0002التاريــــخ:     /    /    

  الجهاز : 

 تفاصيل العميل: 

       السيد      السيدة

 إسم العائلة                                                                                     اإلسم

      رقم اإلتصال                                                                          البريد اإللكتروني

 

  :التدوير لبرنامج إعادة /التاليةالتالي الجهاز/األجهزةأنا الموقع أدناه ، قمت بإرسال  .2

أو الرقم التسلسلي )في حال   IMEI الرقم التعريفي

 توفره(
 الشركة المصنعة رقم الموديل

 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

 
 .الجهاز/األجهزة.  أتعهد بأنني المالك الوحيد 0
 . أقر بتقديم هذا الجهاز / األجهزة إلى سامسونج ألغراض إعادة التدوير. 3
 لبرنامج إعادة التدوير.  الجهاز/األجهزةقبل إرسال  قبلي. أؤكد أن أي بيانات موجودة على الجهاز قد تم مسحها من 4
، لن أتمكن من إسترجاع الجهاز مرة مركز الخدمة المعتمد من قبل شركة سامسونج . أدرك تماًما أنه بمجرد إرسال الجهاز إلى مركز 0

   موجودة على الجهاز. أخرى أو استعادة أي بيانات 
 
 . الشروط و األحكام لبرنامج إعادة التدويرأقر بقراءة وقبول    

 .سياسة الخصوصية لشركة سامسونجأقر بقراءة وقبول     
 إنني أوافق على الحصول على معلومات حول المنتجات والخدمات والعروض الترويجية والتسويقية من سامسونج.     
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