
Terms and Conditions  
(United Arab Emirate) 

 الشروط واألحكام
 )االمارات العربية المتحدة(

1. This Samsung QLED promotion 

(“Promotion’’) is promotion 

provided to customers, where they 

can obtain certain complimentary 

gifts (“Gifts”) upon the purchase of 

certain Samsung TVs 

(“Product(s)”) as outlined herein 

below. 

 

 

2. This Promotion is valid from the 

21st  of May 2020 until the 3rd of 

June 2020 (“Promotion Period”) 

and is available at the Samsung 

online store on the following link 

(www.shop.samsung.com/ae) in 

addition to the Samsung 

authorized retail stores and online 

stores limited to the following: 

Carrefour; E-Max; Eros RBG; 

Harman; Jackys BS; Jumbo; LuLu; 

Sharaf DG; and Samsung Brand 

Shops (“Stores”) in the United 

Arab Emirates. 

 

 

3. The Gifts includes the following:  
(i) a complimentary Dolby 

Atmos sound bar (Q70R) 

with a purchase of 82”, 75” 

or 65” QLED 8K (Q900R) to 

be provided upon delivery 

of the Product; and  

(ii) a complimentary sound bar 

(R650):  

a. with a purchase of 75” 

or 65” QLED 4K 

(Q80R); OR   

b. with a purchase of 75” 

or 65” QLED 4K 

(Q70R), 

 QLED 8K تلفزيونات سامسونج عرض .1

مخصص للعمالء، الذين سيحصلون "( ضالعر)"

بعض على هدايا مجانية محددة عند شراء 

كما هو  "(المنتجات/المنتج)"سامسونج  اتتلفزيون

   مبين أدناه.

 

 

 

الى  2020 أيار )مايو( 21العرض من هذا يسري  .2

"( وهو فترة العرض)" 2020 حزيران )يونيو( 3

متوفر لدى متجر سامسونج عبر اإلنترنت على 

الرابط التالي: 

) www.shop.samsung.com/ae( باإلضافة

المعتمدة من سامسونج والمعتمدة للمتاجر التالية 

، ماكس أي، وكارفورعبر اإلنترنت: منها 

، بي إس كيزجا، وهارمان، وايروس ار بي جيو

متاجر ، وشرف دي جي، ولولو، وجمبوو

"( في االمارات العربية المتاجر)" سامسونج

 المتحدة.

 

 

 تشمل الهدايا المقدمة ما يلي: .3

طراز   Dolby Atmos sound bar جهاز  (1)

)Q70R(  عند شراء تلفزيون ً  QLED 8Kمجانا

) Q900R(  بوصة، يتم  85أو  75أو  85بحجم

  تقديمه عند توصيل المنتج، و

 

  :مجاناً  )R650(طراز   sound bar جهاز ( 2)

  Q80R( 4KQLED( عند شراء تلفزيون أ.    

 أو  , بوصة، 75أو  65بحجم 

  Q70R( 4KQLED( عند شراء تلفزيون ب.  

 ، بوصة 75أو  65بحجم 

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


  to be provided upon delivery of   

the Product. 

 

4. The Gifts and Vouchers 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. 

 
 
 

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, or Gifts; or the 
inability to avail this Promotion or 
Gifts. 
 

7. Samsung will be entitled at its sole 

discretion and subject to any 

applicable law, to terminate or 

modify the Promotion or to modify 

these Terms and Conditions at any 

time prior to, or during the Validity 

Period. 

 
8. Samsung and its partners shall not 

be liable in the event of delay 

and/or non-performance of any of 

its obligations under these Terms 

and Conditions in the event of: 

quarantine restriction caused by 

the outbreak of any national or 

international pandemic; any other 

restriction issued by the federal 

government of the United Arab 

Emirates or state Government in 

 

 . يتم تقديمه عند توصيل المنتج و

 

فقط في حال و القسائم الشرائية يتم منح الهدايا  .4

 كانت متوفرة. 

 

ً تفظ شركة سامسونج تح .5 الشخصي  لتقديرها وفقا

 بالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة على

، ي من هذه الشروط واألحكامالعرض أو تعديل أل

 في أي وقت قبل فترة العرض أو خاللها. 

 

أية مسؤولية تجاه وال شركاؤها ال تتحمل سامسونج  .6

أو ضرر من أي نوع و/العميل عن أي خسارة 

استخدام هذا أو و/ واالستبدالمرتبط بالشراء 

 االستفادة من أو عدم التمكن من  العرض أو الهدايا

 .الهداياأو  هذا العرض

 
 

ً تحتفظ سامسونج  .7 بالحق في الشخصي  لتقديرها وفقا

أو تعديل  إضافة علإجراء أي تعديل أو إلغاء أو 

، الطلب المسبقى أي من هذه الشروط واألحكام

 في أي وقت قبل فترة العرض أو خاللها.

 

 المسؤولية وأي من شركائها سامسونج تتحمل ال .8

 التزاماتها من أي تنفيذ عدم أوو/ ريتأخأي  عن

 تقييد عند حدوث واألحكام الشروط هذه بموجب

 أي وباء محلي أو عالمي، تفشي بسبب صحي حجر

مفروضة من  أخرى قيود أي وجود حال في أو

دولة اإلمارات العربية المتحدة الحكومة اإلتحادية ل

عند حدوث أي قوة  أوأو المحلية ألي من اإلمارات 

قاهرة أخرى خارجة عن إرادة سامسونج للوفاء 

هذه في بأي من اإللتزامات المنصوص عليها 

 الشروط و األحكام.



any of the emirates; or Force 

Majeure beyond the control of 

Samsung to fulfil any of its 

obligations stated herein. 

 

9. Customers accepts that any 

dispute of whatever nature which is 

directly or indirectly related to 

these Terms and Conditions or to 

his or her participation in the Pre-

Order, will be subject to, governed 

and construed by the laws and 

regulations of the United Arab 

Emirates and such disputes shall 

be resolved by the competent 

courts of Dubai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالمشاركة في هذا العرض فإنه يقبل  ذا قام العميلإ .9

بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت 

طبيعته سواء كان ذا ارتباط مباشر أو غير مباشر 

، أو بمشاركته بالطلب بهذه الشروط واألحكام

يخضع لقوانين دولة اإلمارات العربية  المسبق

من المتحدة وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه 

 .دبيفي قبل المحاكم ذات االختصاص 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terms and Conditions 
(Oman) 

األحكامالشروط و   
 (عمان)

 

1. This Samsung Eid TV promotion 

(“Promotion’’) is promotion provided to 

customers, where they can obtain certain 

discounts (“Discount(s)”) upon the 

purchase of certain Samsung TVs 

(“Product(s)”) as outlined herein below. 

 

 

2. This Promotion is valid from the 21st  of 

May 2020 until the 1st of June 2020 

(“Promotion Period”) and is available at 

the Samsung authorized retail stores and 

online stores limited to the following: 

Samsung stores, Sarco Showrooms, 

Extra, Carrefour, LuLu, Sharaf DG and 

EMax (“Stores”) in Oman. 

 

 

 

 

3. The Offer shall only be limited to the Product 
Models below as follows: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عيد الفطر - تلفزيونات سامسونج إن عرض .1

يحصلون  بحيثمخصص للعمالء، "( ضالعر)"

بعض عند شراء "( خصمال)"محددة  خصوماتعلى 

كما هو  "(المنتجات/المنتج)"سامسونج  اتتلفزيون

   مبين أدناه.

 

 

الى  2020 أيار )مايو( 21العرض من هذا يسري  .2

"( وهو فترة العرض)" 2020 حزيران )يونيو( 1

المعتمدة من سامسونج متوفر لدى المتاجر التالية 

، محالت سامسونج: عبر اإلنترنتوالمعتمدة منها 

، لولو، و كارفور ، وإكسترا، وساركوالت محو

"( في سلطنة المتاجر)"إي ماكس ، وشرف دي جيو

 عمان.

 

 

بالطرازات يطبق هذا العرض فقط على المنتجات  .3

 :على النحو التاليأدناه و

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. This Offer may not be redeemed for cash 
and is only applicable for purchase from 
the Stores. 
  

5. This Offer may not be combined with any 
other ongoing or future promotions  
 

6. 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. 

 
 

7. 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 and/or use 
of this Promotion; or the inability to avail 
this Promotion. 
 

8. Samsung will be entitled at its sole 

discretion and subject to any applicable 

law, to terminate or modify the Promotion 

or to modify these Terms and Conditions 

at any time prior to, or during the 

Promotion Period. 

9. Samsung and its partners shall not be 

liable in the event of delay and/or non-

performance of any of its obligations 

under these Terms and Conditions in the 

event of: quarantine restriction caused by 

the outbreak of any national or 

international pandemic; any other 

restriction issued by the government of 

Product 
categor

y 

Size 
Original Price 

Discounted 
price 

OMR OMR 

QLED 8K 75 2169.9 1969.9 

QLED 
Q70 55 419.9 369.9 

UHD 
RU7400 55 339.9 259.9 

 

 

ال يمكن إستبدال هذا العرض بمقابل مبلغ مالي و  .4

جر. تامالالشراء من يسرى هذا العرض فقط على 

  

 

 أخرى عروض مع اى العرض يمكن دمج هذا ال .5

 .مستقبلية أو حالية سواء

 
ً تفظ شركة سامسونج تح .6 الشخصي  لتقديرها وفقا

 بالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة على

، ي من هذه الشروط واألحكامالعرض أو تعديل أل

 في أي وقت قبل فترة العرض أو خاللها. 

أية مسؤولية تجاه وال شركاؤها ال تتحمل سامسونج  .7

أو ضرر من أي نوع و/العميل عن أي خسارة 

أو عدم استخدام هذا العرض أو و/مرتبط بالشراء 

 .هذا العرض االستفادة منالتمكن من 

 
ً تحتفظ سامسونج  .8 بالحق في الشخصي  لتقديرها وفقا

ى أو تعديل إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة عل

، في أي وقت قبل  أي من هذه الشروط واألحكام

 فترة العرض أو خاللها.

 

 

 عن المسؤولية وأي من شركائها سامسونج تتحمل ال .9

 بموجب التزاماتها من أي تنفيذ عدم أوو/ ريتأخأي 

 صحي حجر تقييد عند حدوث واألحكام الشروط هذه

طراز 
 المنتج

 الحجم
 السعر األصل  

السعر بعد 
 الخصم

OMR OMR 

QLED 8K 75 2169.9 1969.9 

QLED 
Q70 55 419.9 369.9 

UHD 
RU7400 55 339.9 259.9 



Oman; or Force Majeure beyond the 

control of Samsung to fulfil any of its 

obligations stated herein. 

 

 

 

10. Customers accepts that any dispute of 

whatever nature which is directly or 

indirectly related to these Terms and 

Conditions, will be subject to, governed 

and construed by the laws and 

regulations of Oman and such disputes 

shall be resolved by the competent courts 

of Oman. 

 

 

 

 حال في أو أي وباء محلي أو عالمي، تفشي بسبب

مفروضة من حكومة سلطنة  أخرى قيود أي وجود

عند حدوث أي قوة قاهرة أخرى خارجة  أو عمان

عن إرادة سامسونج للوفاء بأي من اإللتزامات 

 هذه الشروط و األحكام.في المنصوص عليها 

 

 

بالمشاركة في هذا العرض فإنه يقبل  ذا قام العميلإ .10

بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت 

طبيعته سواء كان ذا ارتباط مباشر أو غير مباشر 

 سلطنة عمانيخضع لقوانين ، بهذه الشروط واألحكام

من قبل وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه 

 .سلطنة عمانفي المحاكم ذات االختصاص 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terms and Conditions 
(Qatar) 

 الشروط و األحكام
 (قطر)

11. This Samsung Eid promotion for TVs 

(“Promotion’’) is promotion provided to 

customers, where they can obtain certain 

discounts (“Discount(s)”) upon the 

purchase of certain Samsung TVs 

(“Product(s)”) as outlined herein below. 

 

 

12. This Promotion is valid from the 21st  of 

May 2020 until the 3rd of June 2020 

(“Promotion Period”) and is available at 

the Samsung authorized retail stores and 

online stores limited to the following: 

Samsung stores, TBQ Showrooms, 

EMax, Carrefour and LuLu (“Stores”) in 

Qatar. 

 

 

 

 

13. The Offer shall only be limited to the Product 
Models below as follows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عيد الفطر - تلفزيونات سامسونج إن عرض .11

يحصلون  بحيثمخصص للعمالء، "( ضالعر)"

بعض عند شراء "( خصمال)"محددة  خصوماتعلى 

كما هو  "(المنتجات/المنتج)"سامسونج  اتتلفزيون

   مبين أدناه.

 

 

الى  2020 أيار )مايو( 21العرض من هذا يسري  .12

"( وهو فترة العرض)" 2020 حزيران )يونيو( 3

المعتمدة من سامسونج متوفر لدى المتاجر التالية 

، محالت سامسونج: عبر اإلنترنتوالمعتمدة منها 

 ، وإي ماكس، و TBQمحالت تي بي كيو و

 "( في قطر.المتاجر، )"لولو، و كارفور

 

 

 

بالطرازات يطبق هذا العرض فقط على المنتجات  .13

 :على النحو التاليأدناه و

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Product 
Model 

Size 
Original Price 

Discounted 
price 

QAR QAR 

QLED 8K 75 18999 14999 

QLED 8K 65 
27999 23999 

QLED Q60 82 10999 9199 

QLED Q60 55 3999 3199 

QLED Q70  75 12649 11649 

QLED Q70  
65 

7999 
6299 

QLED Q70  55 5999 4499 

UHD RU7400 55 2999 2599 

UHD RU7100 75 6999 5299 

  

14. This Offer may not be redeemed for cash 
and is only applicable for purchase from 
the Stores. 
  

15. This Offer may not be combined with any 
other ongoing or future promotions  
 

16. 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. 

 
 

17. 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 and/or use 
of this Promotion; or the inability to avail 
this Promotion. 
 

18. Samsung will be entitled at its sole 

discretion and subject to any applicable 

law, to terminate or modify the Promotion 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال يمكن إستبدال هذا العرض بمقابل مبلغ مالي و  .14

جر. تامالالشراء من يسرى هذا العرض فقط على 

  

 أخرى عروض مع اى العرض يمكن دمج هذا ال .15

 .مستقبلية أو حالية سواء

 

 

ً تفظ شركة سامسونج تح .16 الشخصي  لتقديرها وفقا

 بالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة على

، ي من هذه الشروط واألحكامالعرض أو تعديل أل

 في أي وقت قبل فترة العرض أو خاللها. 

 

أية مسؤولية تجاه وال شركاؤها ال تتحمل سامسونج  .17

أو ضرر من أي نوع و/العميل عن أي خسارة 

أو عدم استخدام هذا العرض أو و/مرتبط بالشراء 

 .هذا العرض االستفادة منالتمكن من 

 

طراز 
 التلفزيون

 الحجم
 السعر األصل  

السعر بعد 
 الخصم

QAR QAR 

QLED 8K 75 18999 14999 

QLED 8K 65 27999 23999 

QLED 
Q60 

82 10999 9199 

QLED 
Q60 

55 3999 3199 

QLED 
Q70  75 

12649 11649 

QLED 
Q70  65 

7999 
6299 

QLED 
Q70  

55 5999 
4499 

UHD 
RU7400 

55 2999 2599 

UHD 
RU7100 

75 6999 5299 



or to modify these Terms and Conditions 

at any time prior to, or during the 

Promotion Period. 

 
19. Samsung and its partners shall not be 

liable in the event of delay and/or non-

performance of any of its obligations 

under these Terms and Conditions in the 

event of: quarantine restriction caused by 

the outbreak of any national or 

international pandemic; any other 

restriction issued by the government of 

Qatar; or Force Majeure beyond the 

control of Samsung to fulfil any of its 

obligations stated herein. 

 

20. Customers accepts that any dispute of 

whatever nature which is directly or 

indirectly related to these Terms and 

Conditions, will be subject to, governed 

and construed by the laws and 

regulations of Qatar and such disputes 

shall be resolved by the competent courts 

of Qatar. 

 

 

 

ً تحتفظ سامسونج  .18 بالحق في الشخصي  لتقديرها وفقا

ى أو تعديل إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة عل

، في أي وقت قبل فترة من هذه الشروط واألحكام أي

 العرض أو خاللها.

 

 

 

 عن المسؤولية وأي من شركائها سامسونج تتحمل ال .19

 بموجب التزاماتها من أي تنفيذ عدم أوو/ ريتأخأي 

 صحي حجر تقييد عند حدوث واألحكام الشروط هذه

 حال في أو أي وباء محلي أو عالمي، تفشي بسبب

 أو مفروضة من حكومة قطر أخرى قيود أي وجود

عند حدوث أي قوة قاهرة أخرى خارجة عن إرادة 

سامسونج للوفاء بأي من اإللتزامات المنصوص 

 هذه الشروط و األحكام.في عليها 

 

بالمشاركة في هذا العرض فإنه يقبل  ذا قام العميلإ .20

بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت 

طبيعته سواء كان ذا ارتباط مباشر أو غير مباشر 

 دولة قطريخضع لقوانين ، بهذه الشروط واألحكام

من قبل وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه 

 .قطرفي المحاكم ذات االختصاص 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Terms and Conditions 
(Bahrain) 

 الشروط و األحكام
 (البحرين)

1. This Samsung Eid TV promotion 

(“Promotion’’) is promotion provided to 

customers, where they can obtain certain 

discounts (“Discount(s)”) upon the 

purchase of certain Samsung TVs 

(“Product(s)”) as outlined herein below. 

 

 

2. This Promotion is valid from the 21st  of 

May 2020 until the 3rd of June 2020 

(“Promotion Period”) and is available at 

the Samsung authorized retail stores and 

online stores limited to the following: 

Samsung stores, Bin Hindi Showrooms, 

LuLu and Sharaf DG (“Stores”) in 

Bahrain. 

 

 

 

 

3. The Offer shall only be limited to the Product 
Models below as follows: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عيد الفطر - تلفزيونات سامسونج عرضإن  .1

يحصلون  بحيثمخصص للعمالء، "( ضالعر)"

بعض عند شراء "( خصمال)"محددة  خصوماتعلى 

كما هو  "(المنتجات/المنتج)"سامسونج  اتتلفزيون

   مبين أدناه.

 

 

الى  2020 أيار )مايو( 21العرض من هذا يسري  .2

"( وهو فترة العرض)" 2020 حزيران )يونيو( 3

المعتمدة من سامسونج متوفر لدى المتاجر التالية 

، محالت سامسونج: عبر اإلنترنتوالمعتمدة منها 

، شرف دي جي، ولولو، والت بن هنديمحو

 "( في البحرين.المتاجر)"

 

 

 

بالطرازات يطبق هذا العرض فقط على المنتجات  .3

 :على النحو التاليأدناه و

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

4. This Offer may not be redeemed for cash 
and is only applicable for purchase from 
the Stores. 
  

5. This Offer may not be combined with any 
other ongoing or future promotions  
 

6. 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. 

 
 

7. 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 and/or use 
of this Promotion; or the inability to avail 
this Promotion. 
 

8. Samsung will be entitled at its sole 

discretion and subject to any applicable 

law, to terminate or modify the Promotion 

or to modify these Terms and Conditions 

at any time prior to, or during the 

Promotion Period. 

 
9. Samsung and its partners shall not be 

liable in the event of delay and/or non-

performance of any of its obligations 

under these Terms and Conditions in the 

Produ
ct 

catego
ry 

Size 
Original Price 

Discounted 
price 

BHD BHD 

QLED 
Q60 65 809.9 559.9 

UHD 
RU7300 65 489.9 339.9 

UHD 
RU7300 55 339.9 234.9 

 

 

ال يمكن إستبدال هذا العرض بمقابل مبلغ مالي و  .4

جر. تامالالشراء من يسرى هذا العرض فقط على 

  

 

 أخرى عروض مع اى العرض يمكن دمج هذا ال .5

 .مستقبلية أو حالية سواء

 
ً تفظ شركة سامسونج تح .6 الشخصي  لتقديرها وفقا

 بالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة على

، ي من هذه الشروط واألحكامالعرض أو تعديل أل

 في أي وقت قبل فترة العرض أو خاللها. 

أية مسؤولية تجاه وال شركاؤها ال تتحمل سامسونج  .7

أو ضرر من أي نوع و/العميل عن أي خسارة 

أو عدم استخدام هذا العرض أو و/مرتبط بالشراء 

 .هذا العرض االستفادة منالتمكن من 

 
ً تحتفظ سامسونج  .8 بالحق في الشخصي  لتقديرها وفقا

ى أو تعديل إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة عل

، في أي وقت قبل  أي من هذه الشروط واألحكام

 فترة العرض أو خاللها.

 

 

 عن المسؤولية وأي من شركائها سامسونج تتحمل ال .9

 بموجب التزاماتها من أي تنفيذ عدم أوو/ ريتأخأي 

 صحي حجر تقييد عند حدوث واألحكام الشروط هذه

طراز 
 المنتج

 الحجم

السعر 
 األصلي

السعر بعد 
 الخصم

BHD BHD 

QLED 
Q60 65 809.9 559.9 

UHD 
RU7300 65 489.9 339.9 

UHD 
RU7300 55 339.9 234.9 



event of: quarantine restriction caused by 

the outbreak of any national or 

international pandemic; any other 

restriction issued by the government of 

Bahrain; or Force Majeure beyond the 

control of Samsung to fulfil any of its 

obligations stated herein. 

 

10. Customers accepts that any dispute of 

whatever nature which is directly or 

indirectly related to these Terms and 

Conditions, will be subject to, governed 

and construed by the laws and 

regulations of Bahrain and such disputes 

shall be resolved by the competent courts 

of Bahrain. 

 

 

 حال في أو أي وباء محلي أو عالمي، تفشي بسبب

 مفروضة من حكومة البحرين أخرى قيود أي وجود

عند حدوث أي قوة قاهرة أخرى خارجة عن  أو

إرادة سامسونج للوفاء بأي من اإللتزامات 

 هذه الشروط و األحكام.في المنصوص عليها 

 

بالمشاركة في هذا العرض فإنه يقبل  ذا قام العميلإ .10

بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت 

اط مباشر أو غير مباشر طبيعته سواء كان ذا ارتب

وأن  البحرينيخضع لقوانين ، بهذه الشروط واألحكام

من قبل المحاكم أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه 

 .البحرينفي ذات االختصاص 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


