
Galaxy S21 Series Promotion T&Cs 

 

1- Upon purchasing Samsung Galaxy S21 Series Mobile, starting from 12th February 2021 and until 

quantity lasts, the customer gets the following set of gifts and services:  

- 6 Months free voucher on the OSN Streaming App;  

- Months Free Youtube Premium Service Coupon. 

 

2- This Promotion is available on Samsung official online store in the Arab Republic of Egypt. 

3- The customer shall redeem the voucher through Samsung Members App installed on the device. 

4- The customer can only benefit from the voucher once. 

5- The voucher cannot be exchanged for cash, nor can be used together with any other discount or 

promotion. 

6- If the customer returns the phone for any reason, services and gifts will be automatically 

stopped. 

7- Samsung will not bear any responsibility towards the customer for any costs and damages of any 

kind associated with the purchase or resulting from the use and/or the customer’s inability to 

benefit from this promotion or for any other reason. 

8- The customer accepts the product at his own responsibility, acknowledging that Samsung is not 

responsible for any loss and/or damage that may affect the customer, of any kind, that may 

arise or be related to these terms and conditions. 

9- If any of the terms and conditions are not met, Samsung has the right to cancel this promotion 

automatically. 

10-  Samsung reserves the right, at its sole discretion, to cancel or amend the promotion and/or 

cancel and/or amend these terms and conditions entirely or partially, at any time without any 

liability toward the customer. 

11- This promotion is governed by the Egyptian law and the Egyptian courts shall be the competent 

courts for any dispute resolution. 

 

Galaxy S21 Series Promotion T&Cs 

 علي العميليحصل فبراير وحتى نفاذ الكمية،  12ابتدأ من   S21 Series أجهزة سامسونج جالكسيعند شراء  -1

 :وهى مجموعة من الهدايا والخدمات

   OSNتطبيق على  أشهر 6 قسيمة مجانية  -

   Youtube Premium أشهر على 4قسيمة مجانية  -

 جمهورية مصر العربيةب الرسمى االلكترونيجر سامسونج مت على موقعالعرض  هذا يتوفر -2

 المحمل على الجهاز  Samsung Membersعلى  القسيمة من خالل تطبيق  يحصل العميل -3

  ستفادة من القسيمة مرة واحدة فقطاال يلللعميمكن  -4

 ترويجي آخر.القسيمة نقداً، وال استخدامها بالتزامن مع أي خصم أو عرض  ال يمكن استبدال -5

 تلقائيا ات والهداياايقاف الخدميتم في حالة إرجاع العميل للتليفون ألى سبب من األسباب   -6

لن تتحمل سامسونج أي مسؤولية تجاه العميل عن أي تكاليف وأضرار من أي نوع مرتبطة بالشراء أو ناتجة عن  -7

 آخر إستخدام و/أو عدم تمكن العميل من إستخدام هذا العرض أو ألي سبب



ً بأن سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر قد يصيب العميل المنتج يستلم  -8 على مسؤوليته مدركا

 واألحكام الشروط بهذهالعميل، أياً كان نوعه، قد ينشأ أو يكون مرتبطا، 

 فى حاله عدم توافر اى من الشروط واالحكام يحق لشركة سامسونج الغاء العرض تلقائيا. -9

 الشروط هذه تعديل أوإلغاء و/أو العرض و/ تعديل أو إلغاء في بالحق ،لتقديرها وفقا سامسونج شركة تحتفظ -10

 دون تحمل أية مسؤولية تجاه العميلووقت  أي في واألحكام بالكامل، أوجزئيا،

   .يخضع هذا العرض الحكام القانون المصرى والمحاكم المصرية -11

 

 

 

 


