
Terms and Conditions 
Alshaya Group 

وط وأحكام  �ش
 مجموعة الشايع

• This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers purchasing a Samsung 
Smartphone (“Device(s)”) from 
Samsung brand shops and authorized 
Samsung retail stores (“Stores”), may 
be able to obtain a voucher, in a form 
of an electronic voucher (“Voucher(s)”) 
consisting of six (6) months free trial to 
OSN streaming service (the “Service”). 
 

• This Promotion is valid in the United 
Arab Emirates, Kuwait, Oman, Bahrain, 
Egypt and Saudi Arabia (the 
“Territory”). 
 

• This Promotion is valid from the 21st of 
January 2021 up to the 31st of 
December 2021 (the “Promotion 
Period”). 
 

• The Voucher is only accessible through 
Samsung Members application 
(“Application”) pre-installed on the 
Device.  
 

• Customers can avail their Voucher by 
following the redemption steps as 
outlined on the Application once they 
purchase a Device 
 

• This Voucher can only be redeemed 
once. 
 

• This Voucher is applicable to new OSN 
users only.  
 

• The Voucher may not be exchanged for 
cash and/or be used in conjunction 
with any other voucher or discount or 
promotion.  
 

 
 

ي (" �شتمل • و��� ") العرضهذا العرض ال�ت
ن العمالء الذين �قومون ع� فرصة  لتمكني

اء    Samsungهواتف أي هاتف من ��ش
") من متاجر سامسونج األجهزة"،"الجهاز("

ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة فقط من قبل 
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ي اإلمارات الع���ة  •
هذا العرض صالح �ن

المتحدة وال���ت وعمان والبح��ن وم� 
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يناير  21من هذا العرض ساري المفعول  •
مدة ��ان (" 2021د�سم��  31حيت و  2021
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الحصول ع�  القس�مة من �مكن للعمالء  •
  Samsung Membersخالل تطبيق 

 ع� الجهاز. مسبقا ") المحمل التطبيق("
 
 

عن  القس�مة�مكن للعمالء االستفادة من  •
كورة ع� التطبيق ذ اتباع الخطوات المط��ق 

اء الجهاز  .بعد �ش
 

�مكن للعمالء االستفادة من القس�مة مرة  •
  واحدة فقط. 

 
 OSN��ي هذە القس�مة ع� مستخد�ي  •

 الجدد فقط. 
 

، وال  القس�مة ە ال �مكن استبدال هذ •
�
نقدا

امن مع أي خصم أو عرض  ا استخدامه ن بال�ت
ي آخر.   ترو���

 
 
 
 



• Limited quantity of Vouchers are 
available and the Promotion is subject 
to the Service general terms and 
conditions.  
 

• Samsung will be entitled at its sole and 
absolute discretion to terminate or 
modify the Promotion or to modify, 
vary, delete or add to any of these 
Terms and Conditions at any time prior 
or during the Promotion Period. 
 

• Samsung does not guarantee and shall 
not be liable to customers for any loss 
and/or damages of any kind 
whatsoever, suffered in connection 
with the Promotion or customer’s 
inability to avail the Voucher.  

 
• By participating in this Promotion, 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 
Promotion, shall be governed by the 
laws of the country of purchase within 
the Territory, and shall be resolved by 
the competent courts in that country.  

 

كم�ة محدودة من القسائم متاحة و�خضع  •
وط واألحكام العامة للخدمة العرض   . لل�ش

 
 
 

كة سامسونج  • بالحق  وفقا لتقديرها تحتفظ �ش
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ي هذا العرض فإنه  •
إذا قام العم�ل بالمشاركة �ن

�قبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما 
كانت طب�عته سواء كان ذو ارتباط مبا�ش أو 
وط واألحكام  ي هذا العرض أو ال�ش

غ�ي مبا�ش �ن
ن واألنظمة  �خضع و�ف� وفقا للقوانني

اء  ي بلد ال�ش
وأن ضمن اإلقل�م المعمول بها �ن

 �س��ته والنظر ف�ه من قبل أي خالف سيتم 
ي البلد ح�ث تم 

المحا�م ذات االختصاص �ن
اء المنتج.   �ش

 

 


