
Terms and Conditions  
 
 

- These Terms and Conditions are 
related to the Samsung Note9 
Quest Competition 
(“Competition”) whereby 
participants are welcome to enter 
into the Competition which shall be 
in a form of a Quest to win the new 
Samsung Note 9 mobile phone 
(“Crown”) free of charge. 
 

- The Competition will take place at 
3 different venues on 3 days from 
12 pm till 9 pm as follows:  
 
(i) City Center Mirdiff on the 

16th of August 2018;  
(ii) Mall of the Emirates on the 

17th of August 2018; and 
(iii)  Dubai Mall on the 18th of 

August 2018,  
 

where there will be Samsung 
stands (“Stand(s)”) installed in 
those venues with the presence of 
Samsung representatives 
(“Promoter(s)”) who will guide the 
participants in their Quest and give 
a brief explanation on the Crown. 

 
- As a pre-requirement to enter the 

Competition participants are 
requested to install an application 
called “Note9 Quest” on any of 
their smart phones.  

 
- After having installed the Note9 

Quest application participants will 
fill in their personal data therein, 
and the application will then show 
a map that will lead them through 
their Quest, where they will start by 
searching for certain display 
podium (“Podium”) at the relevant 
venue. Once the Podium is found 

 الشروط واألحكام
 

 
 Note9تتعلق هذه الشروط واألحكام بمسابقة  -

Quest ( المسابقة"الخاصة بسامسونج" ،)

في المسابقة التي  مشاركةللجميع ال مكنيحيث ب

على شيء  حثمعينة للبتكون على شكل مهمة 

هاتف للحصول على لفوز بهدف ا معين

Samsung Note 9   مجانا  الجديد. 

 
 
 

مختلفة  مجمعات تجارية 3ستقام المسابقة في  -
ظهراً إلى  12ساعة بتداًء من الإأيام  3 علىو

   التاسعة ليالً، على النحو التالي:
 
(i)  (أغسطسأب ) 16في مول مردف سيتي سنتر 

2018 ، 

(ii)  2018 (أغسطسأب ) 17في مول اإلمارات ، 

(iii)  2018 (أغسطسأب ) 18دبي مول في ، 

 
منصات في هذه المجمعات التجارية ستقام 

بحيث "(، المنصاتسامسونج  )"لعرض 
 من سامسونج نيمندوبيتواجد عندها 

مهمتهم إرشاد المشاركين "(، روجونالم)"
في رحلة البحث وإعطاؤهم نبذة عن هاتف 

Samsung Note 9 الجديد . 
 

، كشرط أساسي لالشتراك المشاركين يتعين على -

 “Note9 Quest ”تحميل تطبيق  في المسابقة، 

 في أي من هواتفهم الذكية.

 
 

تطبيق  حميلتبعد أن ينتهي المشاركون من  -

Note9 Quest ،بياناتهم بملء  سيقومون

خريطة يعرض لهم التطبيق  بحيثالشخصية، 

التي تبدأ بالبحث ومهمة لبحث،  لممارسةتقودهم 

الذي تم وضعه  "(برالمن)"معين  برمنعن 

. للمسابقة بمكان ما في المجمع التجاي المعني

المشاركين يتعين على س برإيجاد المنوبمجرد 



participants are required to obtain 
a quick response code (“QR 
Code”) placed at the Podium, 
where they will have to scan it on 
their phone. 
 

- Once scanned the QR code will 
trigger a video for participants to 
watch and answer questions 
related to that video correctly. 
 

- Participants shall look for 2 other 
Podiums and carry out the same 
steps and answer 2 more 
questions at those Podiums. 
 
 
 

- After correctly answering the 3 
questions at the 3 Podiums 
participants are requested to return 
to the Stand and answer 2 more 
questions provided by the 
Promoter, for the sake of ultimately 
wining the Crown where it shall be 
granted to the participant who 
answers faster.  
 

- If the participant fails to be the first 
to answer the last 2 questions or 
fails to give the correct answer 
then he/she shall be automatically 
entitled to enter into a raffle draw 
(“Draw”) to win the Crown. 
 

- Samsung shall not be responsible 
for any event of damage and/or 
injury of any kind that may occur to 
any of the participants as a result 
of their participation in his 
Competition. The participant 
agrees that he/she shall be solely 
responsible and liable to the 
shopping mall venues for any 
damages that he/she may cause at 
any stage in the venue in relation 

الموجود "( QRرمز )" QRالحصول على رمز 

 (scan) مسح ضوئي إجراء، ثم منبرال ذلكفي 

 اتفهم.وه على QR للرمز

 
 

 
، QRلرمز  عملية المسح الضوئيبمجرد إتمام    -

يشاهده  قصير فيلم فيديو عرضبسيقوم الرمز 
 الفيلمذلك ب علقمتعن سؤال  ليجيب مشتركال

 .بشكل صحيح القصير
 

البحث عن  ذلك عند اإلنتهاء منعلى المشاركين  -
اخرين في ذلك المجمع التجاري ين برين اثنمن

 للمنبرين االخرين الخطوات السابقة ذاتواتباع 
الحقين حول فيلمين سؤالين  لىإلجابة عاو

قصيرين سيسئل عنهما عند زيارته للمنبريتن 
 المتبقيين.

 

بشكل الثالث  ابرأسئلة المنبعد االجابة عن  -
سيطلب من المشاركين العودة إلى صحيح، 

سؤالين آخرين يطرحهما  لىمنصة واالجابة عال
 هاتف  جائزةالفوز بعليهم المروج بهدف 

Samsung Note 9  تم منحه والذي سيالجديد
 االسرع في إعطاء اإلجابة الصحيحة.مشارك لل

 

 
 

 

في حال إخفاق المشارك بتقديم أسرع إجابة    -
صحيحة عن هذين السؤالين، أو أخفق في إعطاء 
اإلجابة الصحيحة، سيتأهل تلقائياً للمشاركة في 

 Samsung"( على هاتف السحبالسحب )"

Note 9 الجديد.  

 
 

تعتبر سامسونج غير مسؤولة عن أي  أضرار  -

و/أو إصابات أيا كان نوعها نتيجة االشتراك في 

هو وحده هذه المسابقة. ويقر المشارك بأنه 

للمجمعات أضرار قد يسببها مسؤول عن أي 

 في أي  مرحلة من مراحل المسابقة. التجارية 

 
 
 
 
 



to his/her participation in the 
Competition.  

 
- Participants must show a valid 

passport copy or Emirates ID to be 
able to participate in the Draw. 

 
- Samsung Gulf Electronics FZE 

employees and their immediate 
family members as well as 
Samsung’s affiliates, subsidiaries 
and partners are not eligible to 
participate in this Competition.  

 
 
Draw 

- All participants failing to win the 
Crown at the Stand shall 
automatically advance to the Draw 
to win the Crown. 
 
 

- The Draw will take place on the 
26th August 2018 at the second 
floor of the Butterfly Building in 
Media City Dubai, whereby one (1) 
winner of the Draw (“Draw 
Winner”) will be randomly selected 
in the presence of a representative 
from the Dubai Economic 
Department.  
 
Winner Terms 

- Draw Winners shall revert to 
Samsung to claim their Crown 
within seven (7) calendar days 
from the Draw date, failing in which 
entitles Samsung to grant the 
Crown to a third party. 

 
General Terms 

- The Crown is not exchangeable for 
cash or other product of Samsung. 
 

- Upon selecting the Draw Winner, 
the Draw Winner shall receive the 

 
 
 

على المشاركين إبراز نسخة من جواز السفر أو  -
يتمكنوا من هوية إماراتية سارية المفعول ل قةبطا

 . المشاركة في السحب

 
ال يحق لموظفي سامسونج جلف لإللكترونيات  -

ألفراد عائالتهم، باإلضافة إلى شركاء الم.م.ح ، و
ه سامسونج والشركات الفرعية االشتراك في هذ

 .المسابقة
 
 
 
 

 السحب
في  لم يحالفهم الحظجميع المشاركين الذين ل حقي -

 Samsung Note 9هاتف  الحصول على
الجديد لدى مشاركتهم بالمسابقة المقامة بالمجمعات 

على ذات  ، التقدم للمشاركة في السحبالتجارية
 الجائزة.

 
 (أغسطسأب ) 26سيقام السحب بتاريخ    -

الثاني من "( في الطابق تاريخ السحب)" 2018

مبنى باترفالي الواقع في مدينة دبي لالعالم، 

"( ابحالر)" (1واحد ) سيتم اختيار رابححيث 

من دائرة التنمية  ممثلعشوائياً بحضور 

 االقتصادية بدبي.

 
 
 

 شروط الرابح
على الرابح االتصال بشركة سامسونج للمطالبة  -

 Samsung Note9هاتف وهي بجائزته 
( أيام من تاريخ 7خالل مدة أقصاها سبعة )الجديد 

خالل تلك تخلفه اإلتصال السحب، وفي حال 
، يحق لشركة سامسونج تحويل الجائزة إلى المدة

 رابح آخر بديل.
 

 الشروط العامة
الجائزة غير قابلة لالستبدال نقداً أو بأي منتج من  -

 منتجات سامسونج األخرى.
 

 إن الرابح الذي سيتم اختياره، سيستلم جائزته -

على الجديد(  Samsung Note9 )هاتف



Crown at his/her own responsibility 
and understands that Samsung will 
not be liable to him/her for any loss 
and/or damages of any kind 
whatsoever, that he/she may suffer 
from, which may render him/her 
unable to collect the Crown. 
  

- Samsung shall be entitled at its 
sole and absolute discretion to 
terminate or modify the Terms and 
Conditions related to this 
Competition at any time from the 
start of the Competition until the 
day the last Draw Winner wil 
receive the Crown.  

 
- Any dispute of whatever nature, 

which is directly or indirectly 
related to these Terms and 
Conditions or to the participant or 
Winner, Draw Winner participation 
in the Competition or the Draw, 
shall be governed by the laws of 
the United Arab Emirates, and 
shall be resolved by the competent 
courts in the Emirate of Dubai, 
United Arab Emirates. 

 
 

 

بأن سامسونج غير مسؤوليته، وهو يدرك تماماً 

مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر، أيا كان 

 . هنوعه، وله صلة بعدم تمكنه من استالم جائزت

 
 

 
 

تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو  -

إجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على 

، الخاصة بالمسابقة أي من هذه الشروط واألحكام

من بدء المسابقة حتى يوم استالم  في أي وقتو

 )هاتفرابح السحب األخير لجائزته 

Samsung Note9 )الجديد. 

 
 
 

يقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء  -

كان متصالً بصورة  مباشرة أو غير مباشرة بهذه 

الشروط واألحكام أو بمشاركة العميل أو الرابح 

أو السحب، سيخضع لقوانين دولة مسابقة في ال

والنظر اإلمارات العربية المتحدة، وسيتم تسويته 

من قبل المحاكم ذات االختصاص في إمارة فيه 

 دبي، بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 
 

 


