
 

Galaxy A52/A72 شروط وأحكام 

  الشروط واألحكام:
 نفاذأو حتى  1202 مارس 31  حتىو 1202 مارس18 ابتداءا منخالل فترة   A52/A72Galaxyفي حالة شراء ھاتف 

والخدمات یحصل العمیل على مجموعة من الھدایا ، ابتداءاكترونى بجمھوریة مصر العربیة یمن متجر سامسونج االل الكمیة
 : الموبایل وفقا لنوع

 
 : Galaxy A52الھدایة 

 
     52Galaxy A من سامسونج مع عملیة الشراء LEVEL U2سیحصل العمیل على سماعة  •
 Vodafone Cash Backفقط لعمالء فودافون: یحصل العمیل على  •

 
 : Galaxy A72الھدایة 
 72Galaxy Aمن سامسونج مع عملیة الشراء  لل  Galaxy Fit2سیحصل العمیل على   •
 Vodafone Cash Backفقط لعمالء فودافون: یحصل العمیل على  •

 
  Vodafone Cash Back شروط و احكام عرض 

  
 لشریحة االولىالمخصص لمكان ال فى الشریحةیجب وضع المیجابایتس  حتى یتمكن العمیل من تفعیل العرض واستخدام

 * كل شھر لالشتراك فى العرض201طلب الكود #و التلیفونبداخل 
 

كما ھو موضح في الجدول شھر  12مقسمة علي وحدات مجانیھ  في صورة التلیفونقیمة  حتى یسترد العمیل -
 التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 

 .الرصید اإلضافي ال یتم ترحیلھ للشھر الذي یلیھ -
 

Handset 
Name GIFT_TYPE Balance/ 

month CYCLES VALIDITY Commitment bundle Commitment 
Month 

Samsung 
A72 

MB  
  -م�جابيتس

30 شهر 12 633 يوم    

MI Extreme Bundle>= 60 LE 
or MI Super Pass >= 65 LE 
or Flex New Portfolio >= 
60LE 
or Flex Old Portfolio >= 70 LE 
or Red Consumer 
or Red Enterprise 

First Month 

Samsung 
A52 

Units 
  -وحدات 

30 شهر 12 492 يوم    

MI Extreme Bundle>= 30 LE 
or MI Super Pass >= 35 LE 
or Flex New Portfolio >= 
35LE 
or Flex Old Portfolio >= 30 LE 
or Red Consumer 
or Red Enterprise 

Second 
month 



 :عامةشروط و أحكام 
 

 فقط العربیة بجمھوریة مصر شرائھا بضمان محلي التي تم   A72/A52Galaxy ھذا العرض ساري على ھواتف  -1
بعد توصیل  Level U 2 الھدیھ المجانیھ  یتم توصیلوتوصیل الجھاز اوال سیتم  Galaxy A52 في حالھ شراء  -2

 الجھاز بشحنھ منفصلھ.
فى حالة عدم توفر اى من الشروط  واالحكام او إبداء العمیل الى معلومات غیر صحیحة، یحق لسامسونج الغاء ھذا  -3

 العرض تلقائیا 
بالحالھ التى  ع ملحقات التلیفون وجمیع الھدایاجمی یلتزم العمیل برد Galaxy A52/A72  فى حالة استرجاع العمیل -4

 .تم االستالم علیھا
بأن سامسونج غیر مسؤولة عن  مقرا ة العمیلعلى مسؤولیتكون من العرض العمیل استفادة   و  للھدایاالعمیل استالم   -5

 .ا العرض أي فقدان و/ أو ضرر قد یصیب العمیل، أیاً كان نوعھ، قد ینشأ أو یكون مرتبطا بھذ
أي من ھذه الشروط تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقدیرھا بالحق في إجراء أي تعدیل أو إلغاء أو إضافة على  -6

 .ودون إبداء اسبابة ، في أي وقت ثنائیواألحكام، بصورة است
یخضع أي نزاع مھما كانت طبیعتھ، سواء أكان لھ صلة مباشرة أو غیر مباشرة بھذه الشروط واألحكام، أو بمشاركة  -7

العربیة، ویتم حلھ وتسویتھ العمیل في العرض، الحكام وتفسیر القوانین والتشریعات المعمول بھا في جمھوریة مصر 
 والنظر فیھ من قبل المحاكم ذات االختصاص في جمھوریة مصر العربیة.

 

 

 

 

 


