
Promo#1: 

Terms and Conditions الشروط واألحكام 

 
 

 This OSN free subscription (the “Offer”) is 
available for a limited time from three 
months to six months when purchasing any 
of Samsung Galaxy mobile phones as per 
the below: 
 

  When placing a purchase order (S21 Ultra 

512 GB black or silver and/or S21 Ultra 

black or silver and/or S21+ Black or silver or 

violet and/or S21 grey or violet or white, 

the Customer will be granted a free OSN six 

months’ subscription. 

 
 

 The Offer must be redeemed within the 

Offer Period.  

 

 The Customer understands that Samsung 

shall not be liable to him/her for any loss 

and/or damages of any kind whatsoever, 

that he/she may suffer from, or which may 

arise out of the participation in this Offer or 

for any other reason whatsoever.  

 

 This Offer is valid from the 12th of April 2021 

until the 16th of May 2021 or until stock 

lasts. 

 

 The Offer cannot be exchanged by cash or 
any other item.  

 

 The offer cannot be used in conjunction 

with any other discount. 

 

 The offer is only available online on 
Samsung E-store in Jordan. 

 

  إّن عرض OSN اشتراك مؤقتةلفترة مجاناً )"العرض"( متاح 

أي جهاز ثالثة أشهر الى ستة أشهر عند شراءك مدتها 

Samsung Galaxy :وفقاً لما يلي 

 

 جهاز ) عند طلب شراءS21 Ultra 512 GB black or 

silver   أوS21 Ultra black or silver  أوS21+ Black 

or silver or violet  أوS21 grey or violet or white 

 .مجاني لمدة ستة أشهر  OSNاك اشترا

 

  ة رسيانهبستفاد من هذا العرض خالل  . فقط فتر

 
  عن أي  تجاهبأن شركة سامسونج غير مسؤولة  عميلاليدرك

خسارة و / أو ضرر من أي نوع كان ، قد يعاني منه ، أو قد ينشأ 

 هذا العرض أو ألي سبب آخر على اإلطالق. من االستفادةعن 

  16 تاريخ حتىو  2021 نيسان 12 تاريخ العرض ساري من 

 .أو حتى نفاذ الكمية )"فترة العرض"( 2021 ايار

 

 

 

 

 

  أو أي هدية أخرى بالنقود العرضال يمكن استبدال. 

 

 العرض مع أي خصم آخر. أو دمج  ال يمكن استخدام 

 

 نت في متجر سامسونج على اإلنترفقط متاح العرض  ان هذا

 في المملكة األردنية الهاشمية.  االلكتروني

 

   يحق لسامسونج بموجب تقديرها الخاص والمطلق إنهاء أو

من هذه الشروط واألحكام في أي وقت قبل  تعديل أو تغيير أي

 أو خالل فترة العرض الترويجي.

 

   ، أي نزاع من أي نوع كان ، بشكل مباشر أو غير مباشر

يحكم حسب قوانين المملكة األردنية يتعلق بالعرض الترويجي 

 الهاشمية ويتم تسويته من خالل المحاكم المختصة في عمان.

 



 
 

 Samsung shall be entitled at its sole and 
absolute discretion to terminate or modify 
and/or vary any of these Terms and 
Conditions at any time prior or during the 
Promotion Period. 

 

 Any dispute of whatever nature directly or 

indirectly related to this Promotion shall be 

governed by the laws of the Hashemite 

Kingdom of Jordan and shall be resolved by 

the competent courts in Amman. 

  
 

 

 

Promo#2: 

 

Terms and Conditions/ Samsung Watch 

(Galaxy Watch 3) 

 

 Galaxy)  سامسونجعرض ساعة  /الشروط واألحكام

Watch 3) 

 
 

 These Terms and Conditions are related 

to the promotional offer for Samsung 

watch (Galaxy watch 3) (the “Watch’’). 

This promotional offer is provided by 

Samsung Electronics Levant/Jordan 

(“Samsung”) and designed for its 

Customers (“Customer(s)”). 

Customers will be granted free gifts as 

per the below: 

When submitting a purchase request to 

purchase Samsung Galaxy S21 Ultra 

512GB, the Customer will be granted 

(Galaxy Watch 3 Stainless). 

 

 The Promotional gift shall be provided 

subject to availability and Samsung shall 

not be obliged to provide any alternative 

material related to the Promotional gift if 

such Promotional gift becomes no longer 

available. 

 

 لساعة بالعرض الترويجي   هذه الشروط واألحكام ذات صلة

تم تقديم هذا  (.الساعة"")  (Galaxy Watch 3سامسونج )

الكترونكس  العرض الترويجي بواسطة شركة سامسونج

وتم تصميمه لعمالئها  ليفانت/األردن )"سامسونج"(

 )"العمالء"(.

 سيحصل العمالء على هدايا مجانية وفقاً لما يلي:

 Samsung Galaxy S21 512GB جهازعند طلب شراء 

 Galaxy Watch 3ساعة سامسونج )يحصل العميل على 

Stainless.) 

  حسب توافرها، ولن تكون سامسونج  المجانيةيتم تقديم الهدايا

إذا لم تعد هذه  المجانية ابتوفير أي بدائل متعلقة بالهداي ملزمة

 الهدية الترويجية متوفرة.

 

 

  16تاريخ حتىو  2021 نيسان 12 تاريخ العرض ساري من  

 .أو حتى نفاذ الكمية )"فترة العرض"( 2021 ايار

 

  أو أي هدية أخرى. بالنقود المجانيةال يمكن استبدال الهدية 



 

 This Offer is valid from the 12th of April 2021 

until the 16th of May 2021 or until stock 

lasts. 

 

 The free gift cannot be exchanged by 

cash or any other item.  

 

 

 The offer cannot be used in conjunction 

with any other discount. 

 

 The offer is only available online on 

Samsung E-store in Jordan. 

 

 

 Samsung shall be entitled at its sole and 

absolute discretion to terminate or modify 

and/or vary any of these Terms and 

Conditions at any time prior or during the 

Promotion Period. 

 

 Any dispute of whatever nature directly or 

indirectly related to this Promotion shall 

be governed by the laws of the Hashemite 

Kingdom of Jordan and shall be resolved 

by the competent courts in Amman. 

  

 

 العرض مع أي خصم آخر. أو دمج  ال يمكن استخدام 

 

 نت في متجر سامسونج على اإلنترمتاح فقط العرض  ان هذا

 في المملكة األردنية الهاشمية.  االلكتروني
 

 

   يحق لسامسونج بموجب تقديرها الخاص والمطلق إنهاء أو

أي وقت قبل من هذه الشروط واألحكام في  تعديل أو تغيير أي

 أو خالل فترة العرض الترويجي.

 

   ، أي نزاع من أي نوع كان ، بشكل مباشر أو غير مباشر

يحكم حسب قوانين المملكة األردنية يتعلق بالعرض الترويجي 

 الهاشمية ويتم تسويته من خالل المحاكم المختصة في عمان.

 

 

 

 

Promo#3: 

 

Offer’s Terms And Conditions 

 
أحكام العرضشروط و   

 

 These Terms and Conditions for Samsung 

Galaxy Promotion (the “Promotion’’) is 

provided for Samsung Galaxy S21+ and 

S21 Ultra (the “Device’’) this Promotion is 

provided by Samsung Electronics 

Levant/Jordan (“Samsung”) and designed 

for its Customers (“Customer(s)”). 

When reserving or buying Galaxy S21 

Ultra the Customers will receive 

promotional gifts SmartTag, Super-Fast 

 

 لجهازبالعرض الترويجي   هذه الشروط واألحكام ذات صلة 

 )          Galaxy 21 Ultraو  +Galaxy S21 سامسونج

تم تقديم هذا العرض الترويجي بواسطة شركة  الجهاز''(."

وتم  الكترونكس ليفانت/األردن )"سامسونج"( سامسونج

 تصميمه لعمالئها )"العمالء"(.

سيحصل  Galaxy S21 Ultraعند شراء جهاز سامسونج 

سيارة سريع العمالء على هدايا ترويجية عبارة عن شاحن 

 (.(Silicon Coverو غطاء  SmartTag، و الشحن



Car Charger and Galaxy S21 Ultra Silicone 

Cover. 

When ordering Galaxy S21+ the 

Customers will receive SmartTag, Super-

Fast Car charger and Galaxy S21+ Clear 

standing Cover. 

 

 

 

 

 The Promotional gift shall be provided 

subject to availability and Samsung shall 

not be obliged to provide any alternative 

material related to the Promotional gift if 

such Promotional gift becomes no longer 

available. 

 

 This Promotion is valid from April 12th 

2021 until May 16th 2021 or while stock 

lasts (“Promotional Period”). 

 

 In order to utilize the offer, Customers 

should purchase the Device during the 

Promotional period only. 

 

 The Promotional gift cannot be exchanged 

by cash or any other item.  

 

 

 

 The offer cannot be used in conjunction 

with any other discount. 

 

 

 

 The Promotion is available online and at 

selected Samsung brand shops in Jordan. 

 

  

 Even if the handset manual stated that 

it supports 5G network, this is to 

confirm that 5G is not yet launched in 

Jordan, and this service is provided by 

the internet service providers so, this 

function will be inactive. 

 

 Orders depend on stock availability, 

even if you’re order request was 

سيحصل العمالء  +Galaxy S21عند شراء جهاز سامسونج 

  ,على هدايا ترويجية عبارة عن شاحن سيارة سريع الشحن، 

SmartTagو غطاءClear Standing Cover).) 

 

  الهدايا الترويجية حسب توافرها، ولن تكون سامسونج يتم تقديم

الترويجية إذا لم تعد هذه  ابتوفير أي بدائل متعلقة بالهداي ملزمة

 الهدية الترويجية متوفرة.

 

  16تاريخ  حتىو  2021 نيسان 12  تاريخ العرض ساري من 

 .الكمية )"فترة العرض"( دأو حتى نفا 2021ايار

 

  ء شرا طلب ، يجب على العمالء ستفادة من هذا العرضالل

 فقط. األجهزة خالل الفترة الترويجية

 

 أو أي هدية أخرى. ال يمكن استبدال الهدية الترويجية بالنقود 

 

 العرض الترويجي مع أي خصم آخر. أو دمج ال يمكن استخدام 

 

 

  تجارية المحالت العلى اإلنترنت وفي الترويجي يتوفر العرض

  .األردنفي  سامسونجمن حصراً  المختارة
 

  بالرغم من أن دليل االستخدام للجهاز يشير الى أن الجهاز يدعم

لم يتم اطالقها بعد في  5G، فنحن نؤكد ان خدمة 5Gشبكة 

األردن و هي خدمة يتم تزويدها من مزودي خدمات االنترنت. 

 و عليه فان هذه الخاصية لن تكون فعالة.
 

  العرض محدودة، و يعتمد هزة المخصصة لهذا جان كمية األ

، حتى إذا تم تأكيد  تأكيد شحن طلبكم على مدى توفر األجهزة.

، فهذا ال يعني أننا قبلنا طلبك ، بل يعني فقط أننا استلمنا  طلبك

 .طلبك

   يحق لسامسونج بموجب تقديرها الخاص والمطلق إنهاء أو

من هذه الشروط واألحكام في أي وقت قبل  تعديل أو تغيير أي

 خالل فترة العرض الترويجي. أو

 

   ، أي نزاع من أي نوع كان ، بشكل مباشر أو غير مباشر

يحكم حسب قوانين المملكة األردنية يتعلق بالعرض الترويجي 

 الهاشمية ويتم تسويته من خالل المحاكم المختصة في عمان.

 



confirmed, this shall not mean that your 

request will be processed, it only means 

that we received your request. 

 

 Samsung shall be entitled at its sole and 

absolute discretion to terminate or 

modify and/or vary any of these Terms 

and Conditions at any time prior or 

during the Promotion Period. 

 

 Any dispute of whatever nature directly or 

indirectly related to this Promotion shall 

be governed by the laws of the Hashemite 

Kingdom of Jordan and shall be resolved 

by the competent courts in Amman. 

  

 

 


