
 
Terms and Conditions/ Pre-Order 

 
وط واألحكام  العرض المسبق / الشر

• These Terms and Conditions for Samsung TV 
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)”). 
 

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

"( ليفانت/األردن  ونكس  الكتر وتم سامسونجسامسونج   )"
 ."(العمالءتصميمه لعمالئها )"

• When Customer orders the Devices below they 

will be eligible for a free voucher (“Promotional 

Gift”) to buy through our E-store valid until the 

31st of August 2022 as per the below: 

i. Samsung TV model (UA50AU8100UXTW), 

voucher value: JOD 100;  

ii. Samsung TV model (UA55AU8100UXTW), 

voucher value: JOD 150. 

iii. Samsung TV model (UA65AU8100UXTW), 

voucher value: 200 JOD. 

 

ل • المسبق  طلب  ادناهعند  االجهزة  اء  عىل    شر العميل  سيحصل 

"( المجانية  ائية  شر ويجيةقسيمة  التر متجر الهدية  من   )"

ي 
ون  ب   31صالحة حتر نهاية  سامسونج االلكتر

ّ
:   2022ا  كما يىلي

i.   بقيمة ائية  شر سامسونج    100قسيمة  تلفاز  اء  شر عند  دينار 

 ؛( UA50AU8100UXTWموديل )

ii.   بقيمة ائية  شر اء  150قسيمة  شر عند  سامسونج    دينار  تلفاز 

  . (UA55AU8100UXTWديل )مو 

iii.   بقيمة ائية  شر سامسونج    200قسيمة  تلفاز  اء  شر عند  دينار 

 . (UA65AU8100UXTWموديل )

• Voucher codes will be only redeemed once until 

31/08/2022, whereby Customer will not be reimbursed 

if the value bought is less than the value of the voucher. 

فقط • واحدة  لمرة  صالحة  ائية  الشر لغاية   القسيمة 

حيث  2022/ 08/ 31 حال ،  ي 
ف  ي 

المتبقر المبلغ  تعويض  يتم  لن 

ائية.  اء بقيمة اقل من قيمة القسيمة الشر  شر

• In order to be eligible to the above vouchers, orders 

must be delivered and completed and cannot be 

returned or refunded as long as it was delivered with 

no damage.   

است • من  مؤهال  لتكون  الطلب كامال  استالم  يتم  ان   خدام يجب 

ائية المذكورة اعاله حيث   رد الطلب  لن يتم ارجاع او  القسيمة الشر

ر.                                                              طالما تم االستالم بدون ض 

• 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 16th of May 2022 until 31st 
of August 2022. (“Promotional Period”). 

 

ب    31و حتر    2022  ايار   16 العرض ساري من تاري    خ   •
ّ
  2022ا

ة العرض)"  "(. 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.   ال يمكن استخدام •  أو دمج الهدية التر

• 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. 

هزة المخصصة لهذا العرض محدودة، و يعتمد تأكيد  ج ان كمية األ  •

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

ي فقط أننا استلمنا 
ي 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. 

أو  • إنهاء  والمطلق  الخاص  تقديرها  بموجب  لسامسونج  يحق 
ي أي وقت قبل أو  تعديل أو تغيتر أي

وط واألحكام ف  من هذه الشر
 . ي ويج  ة العرض التر  خالل فتر

• 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. 

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

ي عمان. 
 ويتم تسويته من خالل المحاكم المختصة ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


