
Extended Warranty Promotion  ضمان إضافيعرض 

 الشروط واألحكام

  This Extended Warranty Promotion (the “Promotion”) 

is valid from 22nd April until the 30th June 2020 

(“Promotion Period”).   

 

 

 This Promotion is only valid across Samsung Brand 

shops and Samsung authorized retail stores and 

Samsung online store on the following link: 

(www.samsung.com/ae) in the United Arab Emirates.  

 

 This Promotion is only available for customers 

purchasing selected Samsung home appliances as 

illustrated below (the “Product(s)”) where customers 

purchasing the Products can receive 2 years additional 

on top of the one year standard warranty, where the 

total warranty granted will be 3 years from the date of 

the Product sale invoice (“Extended Warranty”).    

Home appliances included in the Promotion :  

o Refrigerators 

o Washing machines  

o Air Conditioners 

o Dishwashers  

o Air purifiers 

 The Extended Warranty will only be valid when the 

customer registers his/her personal information and 

the purchase details: serial number, date of invoice, e-

mail ID, phone number on the registration page of 

www.samsung.com/ae  maximum within 31st July 

2020.  

 

 This Promotion cannot be combined with any other 

ongoing or future promotion, and all other warranty 

conditions remain as standard.    

 Samsung will not be liable to the customer for any loss 

and/or damages of any kind whatsoever, suffered in 

connection with the customer inability to avail this 

Promotion or fail to provide the complete right 

information on www.samsung.com/ae   within the 

Promotion Period. 

  

 "( صالح منالعرض الترويجي)" اإلضافيللضمان  هذا العرض الترويجي •

العرض فترة )" 2020 (يونيوحزيران ) 30حتى  (أبريلنيسان )  22

 "(.يالترويج
 

 

متاجر سامسونج التجارية ومتاجر البيع  فيهذا العرض الترويجي فقط  توفري• 

 :متجر سامسونج اإللكتروني على الرابط التاليبالتجزئة المعتمدة من سامسونج و

)www.samsung.com/ae( .في اإلمارات العربية المتحدة 

 

أجهزة منزلية  قومون بشراءيتوفر هذا العرض الترويجي فقط للعمالء الذين ي • 

حيث يمكن ب"( المنتجات"/"المنتجكما هو موضح أدناه )" سامسونجمختارة من 

الضمان  تضاف إلىإضافيين للعمالء الحصول على ضمان إضافي لمدة عامين 

ع ما يحصل عليه العميل وبحيث يكون مجماألساسي المحدد أصالُ لسنة واحدة، 

الضمان )" ثالثة سنوات تحسب من تاريخ فاتورة بيع المنتج هوضمان من 

 ."(اإلضافي

 

 العرض الترويجي:ب المشمولةاألجهزة المنزلية 

o ثالجات 

o الغساالت 

o مكيفات الهواء 

o غساالت الصحون 

o أجهزة تنقية الهواء 

 

يسري الضمان الممتد فقط عندما يسجل العميل معلوماته الشخصية وتفاصيل • 

الشراء: الرقم التسلسلي وتاريخ الفاتورة ومعرف البريد اإللكتروني ورقم الهاتف في 

يوليو  31كحد أقصى في غضون  www.samsung.com/aeصفحة التسجيل 

2020. 

 

ويجي آخر مستمر أو ال يمكن دمج هذا العرض الترويجي مع أي عرض تر• 

 مستقبلي ، وتظل جميع شروط الضمان األخرى قياسية.

 

مسؤولة تجاه العميل عن أي خسارة و / أو أضرار من أي  سامسونجلن تكون  • 

نوع كانت، تكبدتها فيما يتعلق بعدم قدرة العميل على االستفادة من هذا العرض 

بتفاصيل كاملة وصحيحة على  عدم تزويدالترويجي أو 

www.samsung.com/ae .ضمن العرض الترويجي 

 

 

http://www.samsung.com/ae
http://www.samsung.com/ae
http://www.samsung.com/ae
http://www.samsung.com/ae
http://www.samsung.com/ae


 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.  

 

 By participating in this Promotion, customers accept 

that any dispute of whatever nature which is directly 

or indirectly related to these Terms and Conditions or 

to the participation in this Promotion, will be subject 

to, governed and construed by the laws and 

regulations in the United Arab Emirates and such 

disputes shall be resolved by the competent courts of 

Dubai, United Arab Emirates. 

 

 

 

 

شروط وفقًا لتقديرها الخاص والمطلق إنهاء أو تعديل  سامسونجيحق لشركة • 

العرض الترويجي أو تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة أي من هذه الشروط 

 العرض الترويجي.واألحكام في أي وقت قبل أو خالل فترة 

 

 

هذا العرض الترويجي ، يقبل العمالء أن أي نزاع من أي  من خالل المشاركة في• 

نوع كان متعلقًا بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الشروط واألحكام أو بالمشاركة 

اإلمارات  لقوانين واللوائح المعمول بها في، سيخضع لالترويجيفي هذا العرض 

ويحكمها ويفسرها. تحل مثل هذه النزاعات من قبل المحاكم  العربية المتحدة

 المختصة في دبي ، اإلمارات العربية المتحدة.
 

 

 


