
 
Terms and Conditions (Galaxy Week) 

 
وط واألحكام )أسبوع سامسونج(الشر  

 
 These Terms and Conditions for Samsung Galaxy 

Week Promotion (the “Promotion’’) is provided for 
Samsung Devices mentioned below (the “Device’’) 
this Promotion is provided by Samsung Electronics 
Levant/Jordan (“Samsung”) and designed for its 
Customers (“Customer(s)”). 
 

 وط واألحكام ذات صلة ويج    أسبوع سامسونج عرضب  هذه الشر  التر
ويج   )"  ألجهزة سامسونج المذكورة أدناه "(العرض التر
كة  ''(. الجهاز") ويج   بواسطة شر تم تقديم هذا العرض التر

ونكس ليفانت/األردن )" "( وتم تصميمه سامسونجسامسونج الكتر
 ."(العمالءلعمالئها )"

- When Customer purchases Galaxy S22 the 

Customer will be eligible for 17% discount and a 

free cover and car charger (“Promotional Gift”). 

- When Customer purchases Galaxy A33, A53, A73 

the Customer will be eligible for a free Galaxy Fit2 

(“Promotional Gift”). 

 

- When Customer purchases Galaxy M53 the 

Customer will be eligible for a 50% off Galaxy Fit2. 

 

 

- When Customer purchases Galaxy M33 the 

Customer will be eligible for 50% off Galaxy Fit2 

and a free cover (“Promotional Gift”). 

 

- When Customer purchases Galaxy Watch4 and 

Galaxy Watch4 Classic the Customer will be 

eligible for 50% off Galaxy Buds Live. 

 
اء جهاز  - سيحصل العميل  S22 نج جالكس  و سامس عند طلب شر

الهدية )" و شاحن سيارة مجانا % و غطاء 17عىل خصم بقيمة 

ويجية  . "(التر

 

اء جهاز  -  A33, A53, A73 سامسونج جالكس   عند طلب شر

الهدية )"مجانا  Galaxy Fit2سيحصل العميل عىل ساعة 

ويجية  . "(التر

 

اء  - سيحصل M53  سامسونج جالكس   جهاز عند طلب شر

 . Galaxy Fit2% عىل ساعة 50العميل عىل خصم بقيمة 

 

اء جهاز  - سيحصل  M33 سامسونج جالكس   عند طلب شر

و غطاء  Galaxy Fit2% عىل ساعة 50خصم بقيمة  العميل عىل

ويجية)" مجانا   . "(الهدية التر

 

اء  -  Galaxy Watch4و  Galaxy Watch4 عند طلب شر

Classic  عىل سماعة 50خصم بقيمة  سيحصل العميل عىل % 

Galaxy Buds Live   . 

 

 

 The Promotional Gift shall be provided subject to its 

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. 

  ويجية حسب توافرها، ولن تكون سامسونج يتم تقديم الهدايا التر
ويجية إذا لم تعد هذه  ملزمة بتوفتر أي بدائل متعلقة بالهدايا التر

ويجية متوفرة.   الهدية التر
 

 This Promotion is valid from 13th June 2022 to 30th 
June 2022 or until stock lasts (“Promotional Period”). 

  حزيران  30تاري    خ و حتر  2022 حزيران 13العرض ساري من تاري    خ
ة العرضالكمية )" د نفااو حتر   "(. فتر



 

 In order to utilize the Promotion, Customers should 
purchase the Device during the Promotional period 
only. 
 

  اء األجهزة ستفادة من هذا العرضلال ، يجب عىل العمالء طلب شر
ة العرض فقط.   خالل فتر

 The Promotional Gift cannot be exchanged by cash or 
any other item.  
 

  .ويجية بالنقود أو أي هدية أخرى  ال يمكن استبدال الهدية التر

 The offer cannot be used in conjunction with any 

other discount. 

  ويجية مع أي خصم آخر.   يمكن استخدامال  أو دمج الهدية التر

 Orders depend on stock availability, even if you’re 

pre-order request was confirmed, this shall not mean 

that your request will be processed, it only means 

that we received your request. 

  المخصصة لهذا العرض محدودة، و يعتمد تأكيد  هزةجان كمية األ

شحن طلبكم عىل مدى توفر األجهزة، حتر إذا تم تأكيد طلبك 

  فقط أننا استلمنا 
  أننا قبلنا طلبك، بل يعت 

المسبق، فهذا ال يعت 

 طلبك. 

 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. 

  يحق لسامسونج بموجب تقديرها الخاص والمطلق إنهاء أو تعديل
ة  أو تغيتر أي   أي وقت قبل أو خالل فتر

 
وط واألحكام ف من هذه الشر

 . ويج    العرض التر

 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. 

  يتعلق بالعرض أي نزاع من أي نوع كان، بشكل مباشر أو غتر مباشر ،
ويج   يحكم حسب قوانير   ويتم المملكة األردنية الهاشمية  التر

  عمان. 
 
 تسويته من خالل المحاكم المختصة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 


