
Terms and Conditions  الشروط واألحكام 

- This StarzPlay, and Calm App free 
months subscription offer (the “Offer”) 
is open to participants (the 
“Participant(s)”) in Saudi Arabia who 
purchase the following Samsung TV’s 
(“Device(s)”): 

 

 عرض )"
ّ

وتطبيق  لشهور المجانية على ستارز بالي عرض ا"( العرضإن

"( المقيمين في المملكة المشترك"، "لمشاركينمتاح للمشاركين )"اكالم 

العربية السعودية الذين يشترون أي من الشاشات التالية 

 )"الجهاز/األجهزة"(:

Calm StarzPlay  /الحجمSize  /الموديلModel 

االن متوفر على شاشات 
 سامسونج

 
Now available on 

Samsung TV's 

3 Months   55, 58, 65  TU7000 

3 Months   55, 65   TU8000  

3 Months 55, 65 TU8500 

 3 Months   55, 58, 65   Q60T  

 3 Months  55, 65 Q70T  

6 Months 70 , 75   TU7000  

6 Months 75, 82 TU8000  

6 Months 75 , 85 Q60T  

6 Months 75, 85 Q70T  

6 Months 55, 65, 75 LS03T  

6 Months 55, 65 , 75  Q95T  

6 Months 65, 75, 82 Q800T  

6 Months 75, 85   Q950T   
 

- The Device must be purchased and 
activated between January 1, 2021 and 
March 31, 2021 (the “Offer Period”).  
 
 

- This offer is not available for participants 
who bought the TV before offer starting 
date 1st of Jan 2021. 
 

- The Offer must be redeemed within the 

Offer Period.  

 

- A valid form of payment is required at the 
sign-up, but the Participant will not be 
charged until the Offer Period expires. 
 

- At the end of the Offer period, the 

Participant will be automatically charged 

the standard subscription price for each 

application, where a valid form of 

payment is required at the sign-up phase. 

 
ل الجهاز  -  مارس 11و 2120( يناير) 1بين  يجب شراء وتفعي

 "(.فترة العرض)" 2021
 
 
 

ر العرض  -
ّ

ل تاري    خ ال يتوف للمشاركين الذين اشتروا الشاشات قب
 2021 يناير 1بدء العرض 

 
 يجب تحصيل العرض فقط خالل فترة العرض.  -

 
 
 

د االشتراك، ، علًما بأنه لن يتم  - ر طريقة دفع صالحة عن
ّ

يجب توف
 رسوم على المشترك حتى تنتهي فترة العرض.  فرض

 
 

بعد انتهاء فترة العرض، سيتّم تلقائًيا تحصيل سعر االشتراك  -
وجب حسب تسعيرة كل تطبيقالعادي من المشترك   حيث يت

 تسديد التسجيل عبر طريقة سداد خاصة. 
 
 

 



 

- The Participant can cancel the trial at no 

charge at any time before the Offer 

Period expires. 

- The Offer requires to register on the 

applications involved in the promotion in 

order to redeem the free trial.  

- Participant must check full terms and 

condition for the application involved in 

this offer 

Offer Redemption Steps 

- In order to redeem the Offer and enjoy 
the free access, the Participant must 
proceed as follows:  
1. Turn on Samsung TV 
2. Open Apps and download “Samsung 
Promotion” 
3. Open Samsung Promotion App 
4. Click on the offer to activate it 

 

General Terms 

- The Participant understand 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.  

 

- `Samsung shall be entitled at its sole and 

absolute discretion to terminate or 

modify the Offer or to modify, vary, 

delete or add to any of these Terms and 

Conditions at any time prior to or during 

the Offer Period.  

- Any dispute of whatever nature, which is 

directly or indirectly related to these 

Terms and Conditions or to the 

Participant using the Offer, shall be 

governed by the laws of the Kingdom of 

Saudi Arabia where the Offer takes place, 

 
 

 نتهاءا إلغاء الفترة التجريبية في أي وقت قبلللمشترك يمكن  -
   .فترة العرض

 
ب  -

ّ
ة على التطبيقات المشارك انشاء حسابالعرض تفعيل يتطل

 في هذا العرض
 
 

الع على األحكام الكاملة على المشترك -
ّ

المتعلقة  االط
 التطبيقات المشاركة في هذا العرضب

 
 كيفية تفعيل العرض  
  :اتباع الخطوات التالية على المشتركلتفعيل العرض يجب  -

 سامسونج شاشة شغل .1

 Samsungقم بالنقر على التطبيقات وتنزيل  .2

Promotion 

 قم بفتح التطبيق .1

 انقر على العرض لتفعيله .4

 

 لشروط العامةا

ي عنتجاهه سامسونج غير مسؤولة  شركةبأن  المشتركيدرك  -  أ
أ  ، قد يعاني منه ، أو قد ينش خسارة و / أو ضرر من أي نوع كان 

 أو ألي سبب آخر على اإلطالق. العرض  اعن المشاركة في هذ
 

 
 و ، وبملء إرادتها و باألحقيةتحتفظ شركة سامسونج لنفسها  -

ً
ا فق

للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة 

على أي من  ، أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافةعرضلل

ل فترة هذه الشروط واألحكام و أ لعرض، وفي أي وقت سواء قب

 .هخالل

 
 

ي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير  - سيخضع أ
في  المشتركمباشرة بهذه الشروط واألحكام المتعلقة بمشاركة 

، لحكم وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها عرضالهذا 
، وكذلك لقرارات المحاكم في المملكة العربية السعوديةفي 

 . في المملكة العربية السعوديةالمختصة في 
 

 



and shall be resolved by the competent 

courts in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 


