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Samsung-Lorindale Membership Policy 
لورنديل -عضوية سامسونج  سياسة  

وط واألحكام  الشر
ل المجانيةلورندي –سياسة عرض عضوية سامسونج   

Terms and Conditions 
Free Samsung-Lorindale Membership Offer 

Policy 
 

 هذا المجانية لورنديل  –عضوية سامسونج  لعرض بإنضمامكم 
وط واألحكام قرأت وفهمتقد  بأنك تقر  فإنك، "(العرض)"  هذه الشر

ام بها  وموافق ز :   عىل االلت   كما يىلي
 
 
 
اء جهاز  . 1 سامسونج تمنح عمالئها )"عمالء سامسونج"( عند شر

لورنديل مجاناً عضوية ، عن  )"الجهاز"( Z Fold 2جالكسي 

ز لورنديل"( -)"عضوية سامسونج ة مابي   21وذلك خالل الفت 
ة الشيان"( 2020ديسمتر  30وحت   2020سبتمتر  أو  )"فت 

 عىل النحو التالي :   حت  نفاذ الكمية
 
 
 

ة شيان العرض عضوية ال تنشيط تأكد من . 2 ة )"فخالل فت  ت 
 التنشيط"(. 

 
 
دوا من هذا العرض يتمتع مستخدمون سامسونج الذين استفا . 3

  مالمملكة العربية السعودية بخدمات لورنديل لمدة عا داخل
 . كامل من خالل عضويتها المجانية

 
 
 
لخطوات باضوية  يجب عىل العميل تفعيلها لالستفادة من الع . 4

 التالية : 
 

 الحصول عىل كود التفعيل من تطبيق أعضاء سامسونج . 

 اما من خالل  من لورنديل التواصل مع مزود الخدمة
اإلتصال عىل الرقم التالي المخصص لعمالء 

أو ارسال ايميل ال ،   966138304390+سامسونج
samsung@lorindale.com لتنشيط العضوية . 

 ي  العضوية
اك العميل فز  وتفعيل الحساب الخاص عند إشت 

ويد مزود ا ،به ز لخدمة فإنه يوافق موافقة نهائية بت 
بالمعلومات الشخصية المطلوبة، وذلك لغرض االستفادة 

 من العضوية. 
 
 
 
 
 
 
ي كل عضوية يتم تقديم الخدمات التالية  . 5

 : )"الخدمات"(فز

 
By joining this Free Samsung-Lorindale Membership 
Offer (the “Offer”), you undertake that you have 
read, understood and agreed to abide by these 
Terms and Conditions  as follow: 

 
1. Samsung offering Samsung consumers 

(“Samsung Consumers”) who buy the Galaxy 
Z Fold 2 devices (“the Products”), free of 
charge premium package memberships 
(“Samsung-Lorindale Membership”) during 
the period from 21th of September up to 30th 
of December (“Validity Period”) or until the 
stock lasts as follows: 

 
2. Activate the membership during the period of 

validity of the offer (the "Activation Period"). 
 

3. Samsung Consumers who purchased any of 
the Products and residing in the Kingdom of 
Saudi Arabia, shall enjoy Lorindale’s Services 
for a whole full year through its given free 
membership. 

 
 
4. To take advantage of the membership, the 

customer must activate it in the following 
steps: 

 Obtain an activation code from Samsung 
Members. 

 Contact the service provider from Lorindale, 
either by calling the number designated for 
Samsung customers +966138304390, or 
sending an email to samsung@lorindale.com 
to activate the membership. 

 When the customer activate the 
membership, she/he agrees to give a final 
consent to provide the service with personal 
information for the purpose of benefiting for 
the membership. 

 
 
5. For each membership, the following services 

will be offered (“Services”): 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d37459c3-8eba5810-d375d28c-000babff317b-17b0b5fb520e67e6&q=1&e=302a9c7f-0d75-4031-89d4-742de5f00640&u=http%3A%2F%2Fw1.samsung.net%2Fstatic%2Fmail%2F%2B966138304390
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  خدمات كبار الشخصيات ) إرسال دعوات للضيوف )ورقية و

ان  ز هدايا ترحيبية، حجوزات تذاكر طت  ونية(، تجهت 
إلكت 

حجز الفنادق، خدمة  تشمل حجوزات الطائرات الخاصة،

ي المطار والفندق، شعة اجراءات تسجيل الدخول 
ز
استقبال ف

 ، ز سيارات فاخرة بسائق خاص، مرافق شخصي للفندق، تجهت 

 ساعة، رحالت خاصة(.  24خدمة عمالء عىل مدار 

 حجوزات مطاعم وفعاليات ترفيهية . 

  .توفت  حجز طائرات خاصة 

  متسوق شخصي . 

  ي  صالحية استخدام المكاتب و
ز
قاعات اإلجتماعات الخاصة ف

 كل أنحاء العالم، مع توفت  خدمة الواي فاي المجانية. 

  .ة وتنسيقها ز اح الفعاليات الممت   اقت 

 

 

  غير شاملة التكاليفمع العلم ان الخدمات المقدمة. 
 
 

 
كل عضوية يمكن استخدامها مره واحده ، وهي صالحة لمدة  . 6

 . (1) عام واحد 
 

. ال يمكن بيع العضوية أو  . 7
ً
 نقلها أو إستبدالها نقدا

 
 
 
كة تحتفظ  . 8 بصورة و  بالحق لتقديرها وفقا سامسونج شر

ي مطلقة حسب القانون الواجب تطبيقه 
 أو تعديل أي إجراء فز

وط هذه من أي عىل إضافة أو إلغاء ي  واألحكام، الشر
 أي فز

ة ا خالل أو انتهاء  قبل وقت  .لشيانفت 
 
 

 
نامجبهذا  العميل إنضمام بمجرد  . 9  قد نزاع أي بأن يقبل فإنه التر

 ارتباط ذو كان سواء طبيعته كانت مهما المشاركة عن ينشأ
نامجال هذاب مباشر  غت   أو مباشر  وط بهذه أو تر واألحكام،  الشر
ز  يخضع  خالف أي وأن المملكة العربية السعودية لقواني 
 االختصاص ذات المحاكم من قبل فيه والنظر تسويته سيتم

ي 
 .السعوديةالعربية  المملكة فز

 
 

 

 VIP guest management that includes: sending 
invitations to guests (paper and 
electronically), customized welcoming gift, 
flight booking including private jet charter, 
hotel reservations, meet & greet at airport, 
meet & greet at hotel, fast check-in, 
dedicated luxury car with a driver, dedicated 
chaperon, 24/7 customer service to answer 
any inquiry, customized tours. 

 Dinner and entertainment reservations. 

 Providing private jet charters. 

 Personal shopping and gift sourcing. 

 Access to meeting rooms & private offices 
worldwide with free Wi-Fi and refreshments. 

 Recommending and arranging unique 
experiences. 

 
 Noting that the services provided are not 

inclusive of costs. 
 

 
6. Each membership can only be used once, and 

is valid for (1) year.   
 

7. The membership and offer cannot be sold or 
transferred, and it cannot be redeemed for 
cash.  

 
8. Samsung will be entitled at its sole discretion 

and subject to any applicable law, to 
terminate or modify these Terms and 
Conditions at any time prior to end or during 
the Validity Period. 

 
 
9. By participating in this Program, the 

customer accepts that any dispute of 
whatever nature which is directly or 
indirectly related to these Terms and 
Conditions or to the participation in this 
Program, will be subject to, governed and 
construed by the laws and regulations in the 
Kingdom of Saudi Arabia and such disputes 
shall be resolved by the competent courts in 
the Kingdom of Saudi Arabia. 

  


