
 

Terms and Conditions 
 

 الشروط و األحكام

1. This Samsung TV & Home 
Appliance promotion (the 
“Promotion’’) is a promotion made 
for the Dubai Shopping Festival and 
comprises a discount (“Discount”); 
or redeemable voucher 
(“Voucher”) with every purchase of 
certain Samsung TVs and Home 
Appliances products limited to 
products listed in the following link: 
Click here  (the “Product”). 

 

2. The Promotion is valid from the 
26th of December 2018 until the 
28th of January 2019 (“Promotion 
Period”) and is available at the 
following Samsung authorized 
retail stores: Carrefour; E-Max; Eros 
RBG; Harman; Jackys BS; Jumbo; 
LuLu; Sharaf DG; and Samsung 
Brand Shops (“Stores”) in the 
United Arab Emirates. 
 

3. With every purchase of the new 
Product, a complimentary Discount 
or Voucher may be provided to the 
purchaser as chosen by, and 
subject to the Stores salesmen 
discretion. 
 

4. The Discount or Voucher shall at all 
times be subject to availability.    

 

5.  Samsung shall be entitled at its 
sole discretion, to terminate or add 
or modify the Promotion or to 
modify these Terms and Conditions 
at any time prior to, or during the 
Promotion Period. 

واألجهزة ات تلفزيونالعلى  العرضهذا  إن .1

هو "( ضالعر)" سامسونجب المنزلية الخاصة

شمل يعرض منظم لمهرجان دبي للتسوق و

"( أو تنزيالتتنزيالت )" على الحصول فرصة

"( وذلك عند شراء القسائمقسائم شراء )"

تلفزيونات  منتجات سامسونج من بعض

 مبينتقتصر على ما هو وأجهزة منزلية 

 ."(المنتج)"  أنقر هنا الرابط التالي:ب

 

)كانون أول(  26العرض ساري المفعول من  .2

يناير )كانون ثاني(  82الى  8201ديسمبر 

"( ومتوفر لدى المتاجر فترة العرض)" 9201

 أي، وكارفورالتالية المعتمدة من سامسونج: 

، هارمان، وايروس ار بي جي، وماكس

، شرف دي جي، ولولو، وجمبو، وجاكيزو

"( في االمارات المتاجر)" متاجر سامسونجو

 العربية المتحدة.

 

 

مع كل عملية شراء للمنتج يستحق المشتري  .3

بموجبها على قسيمة أو تنزيالت وذلك وفقاً 

 .وإختيارهم للتقدير الشخصي لبائعي المتجر

 

 

 

يتم منح القسائم أو التنزيالت بحسب توفرها  .4

 لدى المتجر.

 

ً تحتفظ شركة سامسونج  .5 بالحق في  لتقديرها وفقا

على أي  إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة

، في أي وقت قبل من هذه الشروط واألحكام

 فترة العرض أو خاللها. 



 

6. Samsung and its partners shall not 
be liable to the customer for any 
loss and/or damages of any kind 
suffered in connection with the 
purchase, redemption and/or use 
of this Promotion, Discount or 
Voucher; or the inability to use this 
Promotion. 
 

7. By participating in this Promotion, 
the customer accepts that any 
dispute of whatever nature 
whether directly or indirectly 
related to these Terms and 
Conditions shall be settled before 
competent courts in Dubai and 
theses Terms and Conditions shall 
be subject to the laws and of the 
United Arab Emirates.  

 

أية مسؤولية وشركاؤها ال تتحمل سامسونج  .6

أو ضرر من أي و/تجاه العميل عن أي خسارة 

و/ أو المشاركة  صرفنوع مرتبط بالشراء وال

أو  ا العرضأو عدم التمكن من استخدام هذ

 .استخدام القسيمة أو االستفادة من التنزيالت

 

أي نزاع قد المستفيد من هذا العرض بأن يقبل  .7

ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء 

كان ذا ارتباط مباشر أو غير مباشر في هذا 

سيتم تسويته  العرض أو بهذه الشروط واألحكام

كم تخضع ، دبيفي لمحاكم ذات االختصاص با

لقوانين دولة اإلمارات  هذه الشروط واألحكام

 .العربية المتحدة

 

 


