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  الشروط واألحكام:

 

 

 عرض الخضومات: .1

من خالل متجر  الموضحه بالجدول التاليسامسونج  او إكسسوارات تليفونات اجهزه احدى في حالة شراء

حتى نفاذ او  2021مايو 17حتىو  2021 ابريل 21  ابتداءا منبجمهورية مصر العربية كترونى يونج االلمسسا

 :منتج كل يحصل العميل على الخصم الموضح بجانب ،الكمية ايهما اقرب

 

 السعر بعد الخصم   السعر قبل الخصم   النوع

Galaxy M21                   3,500                 3,000  

Wireless Charger Pad                       410                     348  

Wired Headset 3 button                       145                     123  

Wired Headset 3 button                       145                     123  

USB-C Cable                       190                     160  

Travel Adapter USB-C 15 W                       235                     199  

Galaxy Buds +                   3,325                 2,825  

Galaxy Buds +                   3,325                 2,825  

Galaxy Buds +                   3,325                 2,825  

In ear fit wired Headset                       250                     210  

In ear basic wired headset                       235                     199  

In ear basic wired headset                       390                     330  

Galaxy Watch 3                   7,999                 6,799  

Galaxy Watch 3                   7,999                 6,799  

Samsung Fast Charge Dual Car Charger                        240                     200  

SAMSUNG Wired In Earphones                        235                     199  

In-ear Headphones with Remote                        145                     120  

In-ear Headphones with Remote                        145                     120  

In-ear Headphones with Remote                        145                     120  

AKG Wired Headset                       250                     210  

Active 2 Watch                   6,570                 5,580  

 

 

 Note 20 Ultraاو S21 Ultra 20 عرض الهدية عند شراء تليفون  .2

خالل متجر سامسونج  Note 20 Ultra او S21 Ultra 20 احدى تليفونات سامسونج  في حالة شراء

او حتى نفاذ الكمية  2021يو ما 17 حتىو  2021 ابريل 21  ابتداءا منااللكترونى بجمهورية مصر العربية 

 هديه  Buds Live سماعه يحصل العميل على  ايهما اقرب،

 
 

 شروط عامة:



 .ايهما اقرب ذ الكميةاحتى نفاو  2021 يوما 17حتى و 2021 ابريل 21يسرى هذا العرض ابتداءا  .3

فى حاله عدم توافر اى من الشروط واالحكام او تسجيل بيانات غير صحيحه من العميل يحق لشركة سامسونج  .4

 الغاء العرض تلقائيا.

التي تم و  فقط بهذه الشروط واالحكامسامسونج الموضحة  وإكسسوارات تليفوناتهذا العرض ساري على  .5

  .بضمان محلي فقط كترونى بجمهورية مصر العربيةيمن خالل متجر سامسونج االلشرائها 

 .بالحاله التى تم االستالم عليها والهدايا جميع ملحقات التليفون يلتزم العميل برد لمنتجفى حالة استرجاع العميل ل .6

بأن سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر  مقرا ة العميلمسؤوليمن العرض تكون العميل استفادة    .7

 .ا العرض قد يصيب العميل، أياً كان نوعه، قد ينشأ أو يكون مرتبطا بهذ

إلغاء أو إضافة على أي من هذه الشروط تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها بالحق في إجراء أي تعديل أو  .8

 .ودون الحاجه إلبداء اسباب ة في أي وقتثنائيواألحكام، بصورة است

يخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء أكان له صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام، أو  .9

العميل في العرض، الحكام وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في جمهورية مصر العربية،  بمشاركة

 ويتم حله وتسويته والنظر فيه من قبل المحاكم ذات االختصاص في جمهورية مصر العربية.

 


