
 Galaxy S22 םלרוכשיהטבה 

Promotion  OneDrive 
 

לגיבוי וסנכרון גלריית  Microsoftשל   One Drive הענן  שירותמללא עלות  הטבה שמאפשרת ליהנותניתנת בזה  .1

רוכשי , "(משתתפים)" בישראל לקוחותל. ההטבה מוצעת כמצוין מטהלתקופת ניסיון   100Gהתמונות בנפח 

Galaxy S22 31-ועד ה 2022למרץ  10-מטה שרכשו במהלך תקופת המבצע שמיום ה המצוינים םדגמיהמ 

 . 2023לינואר 
 

 הדגמים המשתתפים בהטבה:  .2

Galaxy S22 (SM-S901), Galaxy S22+ (SM-S906), Galaxy S22 Ultra (SM-S908)    

תינתן הטבה  מהדגמים המפורטים למעלה Galaxy S22מכשירי שרכשו במהלך תקופת המבצע  למשתתפים .3

 ישהש בתלתקופת ניסיון  ללא תשלום Microsoftשל   One Driveשירות לממנוי  ליהנותמשתתפים שמאפשרת ל

 ניתן למצוא פרטים נוספים בודד בלבד.במנוי מזכה רכישה של כל מכשיר  .חודשים( 6)
https://www.microsoft.com/onedrive-samsung-offer. 

 חלים. Google Play תנאי

 . Microsoft)להלן: "סמסונג"( לבין  Samsungהטבה זו הינה במסגרת שיתף פעולה בין קבוצת  .4

 .Microsoft ההטבה לא ניתנת להעברה ולא ניתן לשלבה עם הטבות אחרות מ .5

 

 תנאים למימוש ההטבה .6

 

ממש את ניתן ל. ניסיון כהגדרתה מטההבמסגרת תקופת  Google Playדרך חנות  ההטבהיש לממש את  .6.1

  .("הניסיון תקופת" :)להלן 2023לינואר  31 -שבת הליום ד וע 2022למרץ  10 -החל מיום הההטבה 

או למשתתפים עם מינוי חינמי בשירות  OneDriveההטבה מיועדת למשתתפים חדשים בשירות   .6.2

OneDrive  ההטבה אינה מיועדת לבעלי חשבון .Microsoft 365 או מנוייOneDrive premium   כולל(

שביטלו את   OneDriveבעבר או מנויי   Microsoft 365או משתתפים שהיו בעלי חשבון בתקופת ניסיון( 

 הימים האחרונים.  90-ב OneDrive premiumמנוי 

( חודשים המינוי יתחדש אוטומטית למינוי חודשי בתשלום בהתאם לתקנון 6לאחר תקופת ניסיון בת שישה ) .6.3

 .Google Playבחנות 

 ניתן לבטל בכל עת את המינוי להפסקת חיובים עתידיים. .6.4
 .OneDriveבין הגלריה עם  כדי לממש את ההטבה חובה על המשתמש לסנכרן .6.5

 

 תנאים כללים .7
 

סוג או נזקים מכל /בדן ווא לכלכי סמסונג לא תישא באחריות ר בזה כי ידוע לו סכים ומאשהמשתתף מ .7.1

 המשתתפיםמלמי גרם יעלולים להאשר  או, עלול לסבול מהםאו כל משתמש מטעמו, שהמשתתף  ,שהוא

 .או מכל סיבה אחרת והקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ם השתתפותם בפעילותצמע
 או לשנותו/ טבהאו לשנות את ההו/ הפסיקל ,שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט פי לע ,סמסונג תהיה רשאית .7.2

 .פעילותניסיון ו/או תקופת הבכל עת לפני או במהלך תקופת הלתקנון זה תנאים או להוסיף ו/למחוק  ו/או
סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין . יחול הדין הישראלי בלבד, לרבות על תוקפו, זה תקנון על .7.3

 .יפו-אביב-בתל סמכיםנתונה לבתי המשפט המוהטבה זו או הנובע מ/הקשור ו

https://www.microsoft.com/onedrive-samsung-offer

