
 
Terms and Conditions 

 
 الشروط واألحكام

 
 
• 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 buying Galaxy S21 Ultra or Galaxy 
S21+ the Customers will receive 
promotional gift Galaxy Buds Pro. 

 
 

• 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 February  
11th 2021 till March 31st 2021 or while 
stock lasts. (“promotion 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. 
 
 

• Customization of the back cover is 
available however, the order can’t be 
cancelled nor returned, and the customer 
can’t change the customized back cover 
color after informing the customer that 
the Device customization has been 
accepted by Samsung.  

 

 

 لجهاز�العرض الترو�جي   هذه الشروط واألحكام ذات صلة •
          Galaxy 21 Ultraو  +Galaxy S21 سامسونج

تم تقد�م هذا العرض الترو�جي بواسطة شر�ة  الجهاز'')." (
وتم تصم�مه  الكترونكس ل�فانت/األردن ("سامسونج") سامسونج
 ("العمالء").لعمالئها 

أو جهاز  Galaxy S21 Ultra جهاز سامسونج  شراءعند 
هدا�ا  س�حصل العمالء على+ Galaxy S21سامسونج 

 .)(Galaxy Buds Proعات سما  ترو�ج�ة ع�ارة عن
 

یتم تقد�م الهدا�ا الترو�ج�ة حسب توافرها، ولن تكون سامسونج  •
الترو�ج�ة إذا لم تعد هذه  ابتوفیر أي بدائل متعلقة �الهدا� ملزمة

 الهد�ة الترو�ج�ة متوفرة.
 

 31و حتى  2021 ش�اط  11 تار�خ العرض ساري من  •
 ("فترة العرض").الكم�ة نفادأو حتى   2021اذار

 
ء شرا طلب ستفادة من هذا العرض ، �جب على العمالءالل  •

 فقط. األجهزة خالل الفترة الترو�ج�ة
 

 .أو أي هد�ة أخرى  الترو�ج�ة �النقودال �مكن استبدال الهد�ة  •
 
العرض الترو�جي مع أي خصم  أو دمج  ال �مكن استخدام •

 آخر.

 

یتاح للعمالء میزة طلب تعدیل الغطاء الخلفي للجهاز، و في  •

 لون أو تغییر  الطلب الحالة فانه ال �حق للعمالء الغاءهذه 

 �عد اشعاره من سامسونج �القبول.لغطاء الخلفي للجهاز ا
 



• The Promotion is available online and at 
selected Samsung brand shops in Jordan. 
For back cover customized orders, the 
promotion is only available at Samsung 
official website. 
 
  

• 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. 

 

• Pre-order depends 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. 

 

• 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. 

  

تجار�ة المحالت العلى اإلنترنت وفي الترو�جي یتوفر العرض  •

  .األردنفي  سامسونجمن حصرًا  المختارة

موقع االلكتروني على المتاح  للجهاز تعدیل الغطاء الخلفي

 .لسامسونج فقط
 

�الرغم من أن دلیل االستخدام للجهاز �شیر الى أن الجهاز  •

لم یتم اطالقها �عد  5Gان خدمة ، فنحن نؤ�د 5Gیدعم ش�كة 

في األردن و هي خدمة یتم تزو�دها من مزودي خدمات 

 االنترنت. و عل�ه فان هذه الخاص�ة لن تكون فعالة.
 

هزة المخصصة لهذا العرض محدودة، و �عتمد جان �م�ة األ  •

، حتى إذا تم تأكید  تأكید شحن طل�كم على مدى توفر األجهزة.

المسبق ، فهذا ال �عني أننا قبلنا طل�ك ، بل �عني فقط  طل�ك

 .أننا استلمنا طل�ك

�حق لسامسونج �موجب تقدیرها الخاص والمطلق إنهاء أو   •
من هذه الشروط واألحكام في أي وقت قبل  تعدیل أو تغییر أي

 أو خالل فترة العرض الترو�جي.
 

أي نزاع من أي نوع �ان ، �شكل م�اشر أو غیر م�اشر ،   •
�حكم حسب قوانین المملكة األردن�ة یتعلق �العرض الترو�جي 

 الهاشم�ة و�تم تسو�ته من خالل المحاكم المختصة في عمان.
 

 


