
 

Terms and Conditions 
UAE E-Store Trade-In Offer   

 

وط واألحكام  ال��
نت- عرض االستبدال اإلمارات الع���ة   -متجر سامسونج ع�� اإلن��

 المتحدة 
• This Samsung Trade-In Offer (the “Offer”) is available 

to customers (“Customer(s)”) in the United Arab 
Emirates. 

 
• This Offer comprises a trade in (“Trade-In”) by which 

customers are welcome to trade-in their current 
smartphone, tablet, or wearable devices (“Old 
Device(s)”) with any Samsung device (“New 
Device(s)”) for a certain value payable by the 
Customer.  
New Devices shall be limited to the following: 

1. Samsung Smartphones, or 
2. Samsung Tablets, or 
3. Samsung Wearables 

 
 

• Customer shall be able to purchase the New Device on 
www.Samsung.com/ae, and then visit 
www.Samsungtradein.ae and complete the online 
evaluation form. After evaluation, a partner 
associated with Samsung will contact customers to 
collect their Old Devices, and complete the final 
physical evaluation as a necessary requirement for 
Trade-In. 

 
• Once the Customer completes the Trade-In process, 

they will receive the evaluation amount through a 
bank transfer. 

 
 

For Trade-In, the below conditions apply:  
 

• The Offer is available only at Samsung authorized 
online Trade-In partner stores, appointed by Samsung. 
For more information click here.  

 
• For Old Devices to be eligible for Trade-In (“Eligible 

Device(s)”) must be included in the following list that 
also includes the price estimates, for more 
information click here. 

 
• Eligible Devices shall be limited to devices that are in a 

good quality usable condition. The Online Trade-In 
partner appointed by Samsung will have the sole 
discretion in deciding the Eligible Devices.  
 

 

"، العم�ل"للعمالء (") العرضيتوفرعرض االستبدال (" •
ي  ")العمالء"

 . اإلمارات الع���ة المتحدة��
 

 
") اإلستبدال("ستبدال �شمل هذا العرض منح العمالء فرصة إل  •

 أو أجهزتهم اللوح�ة أوأجهزة قابلة لإلرتداء هواتفهم الذك�ة
أي جهاز جد�د من  ") معاألجهزة القد�مة"/ الجهاز القد�م("

مقابل ق�مة  ")األجهزة الجد�دة"/"الجهاز الجد�د("سامسونج 
 معينة تدفع من قبل العم�ل. 

 . تنح� األجهزة الجد�دة ع� ما ��ي 
 هواتف سامسونج الذك�ة، أو .1
 أجهزة سامسونج اللوح�ة، أو .2
 أجهزة سامسونج القبلة لإلرتداء .3

 
 

اء الهاتف  • نت �جب ع� العم�ل ان �قوم  ��� الجد�د ع�� اإلن��
ثم الذهاب ع� و من  /araewww.samsung.com_ ع�

نهاء التقي�م ع�� إ و   www.Samsungtradein.aeموقع 
نت.  أجهزتهم بعد التقي�م سيتم التواصل مع العمالء ألخذ االن��

 . وا�مال الفحص النهائئ الالزم لإلستبدال القد�مة
 
 
 
 

موقع، سوف بمجرد أن �كمل العم�ل عمل�ة اإلستبدال ع� ال •
 . ي

سيتم إ�داع يتل�� مبلغ تقي�م الرص�د من خالل تح��ل م���
ي للعم�ل�ق�مة الرص�د بعد التقي

ي الحساب الم���
 . م ��

 
 

وط التال�ة  : اإلستبدال ع�  تطبق ال��

كاء سامسونج المعتمدة ع�� هذا العرض  يتوفر • ي متاجر ��
��

نت   هنا  أنقر . للم��د من المعلومات المعينة من سامسونجاإلن��
 
 

الجهاز ، "" األجهزة المؤهلةالمؤهلة (" األجهزة القد�مةإن  •
ي هذە  ةالبد ان تكون مدرج ستبدالاإل  ة) لعمل�"المؤهل

��
ي ا�ضا تحتوي ع� تقدير االسعار   .هنا أنقر  ،القائمة والئ�

 
 

ي تكون  األجهزة القد�مةتقت� فقط ع�  األجهزة المؤهلةإن  • الئ�
كاء سامسونج المعتمدين  بحالة ج�دة وصالحة لإلستخدام.  ل��

ي 
ي التقدير المطلق ��

نت لعرض اإلستبدال الحق �� ع�� اإلن��
 . تحد�د األجهزة المؤهلة

 
 

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


Trade-In General Conditions:  
a) The Customer should visit www.Samsungtradein.ae to 

initiate the Trade-In process.  
 

b) The Customer shall be at least 18 years old; or have 
the permission of his/her parent or his/her legal 
guardian. 
 

c) The personal data available on the Old Device must be 
cleared by the Customer prior to handing it over. 

 
d) Customer shall remove any SIM card or memory cards 

including personal data from the Old Device. 
 
 

e) Customers can Trade – in up to three (3) devices in one 
transaction and shall get an instant discount on their 
New Device purchases. 
 
 

f) Samsung and its online Trade-In partner shall not 
accept liability for loss of any content, data or any 
other information contained in the Old Device.  
 

g) Customer is aware of the loss of all content including 
contact numbers stored on the Old Device.  
 

h) The Samsung associated partner shall not be liable for 
any costs or damages that may incur because of the 
loss thereof.   
 

i) The Customer evaluates its Eligible Device via the 
www.Samsungtradein.ae in order to provide the initial 
estimation. The final estimation, it will be decided by 
the online Trade-In Samsung associated partner 
appointed by Samsung upon collection of the Old 
Device, then  classified as per the following: 

 

 
 

j) Customers shall share their identification details and 
IMEI number of their Old Device to the Samsung 
associated partner. Samsung shall not be liable for any 
loss or theft of this data. 
 

 
 
 

وط العامة   : اإلستبداللعرض ال��
 www.Samsungtradein.ae�جب ع� العم�ل ز�ارة موقع  )أ

 . لبدء عمل�ة االستبدال
 

ة أو �جب إبراز �جب  )ب أن �كون العم�ل قد أتم سن الثامنة ع��
 موافقة األهل أو أول�اء األمر. 

 
 

�جب ان  الجهاز القد�مالشخص�ة الموجودة ع�  ب�اناتالإن  )ت
 . يتم مسحها من قبل العم�ل قبل عمل�ة االستبدال

 
و�طاقات الذا�رة و�زالة أ�ة  SIM�جب ع� العم�ل إزالة بطاقة  )ث

 . الجهاز القد�مموجودة ع� شخص�ة  ب�انات
 
 

أجهزة قد�مة كحد أق� ) 3(�حق للعمالء إستبدال ثالثة  )ج
اء واحدة كما �مكن الحصول ع� خصم فوري ع�  بعمل�ة ��

اء   . األجهزة الجد�دة عند ال��
 

كالن تتحمل سامسونج و  )ح نت لعرض ئها �� المعتمدين ع�� اإلن��
المسؤول�ة عن فقدان أو ض�اع أي معلومات أو  اإلستبدال

ي 
  . الجهاز القد�مب�انات مخزنة ��

 
العم�ل �جب أن �كون ع� بينة من فقدان جميع المحت��ات  )خ

ي ذلك أرقام االتصال المخزنة ع� 
 . الجهاز القد�مبما ��

 
كا ال تتحمل سامسونج و  )د نت لعرض ئها �� المعتمدين ع�� اإلن��

ار قد يتكبدها العم�ل نت�جة  اإلستبدال أ�ة تكال�ف أو أ��
 للخسارة المذكورة. 

 
سوف �قوم العم�ل بتقي�م الجهاز المؤهل ع� موقع  )ذ

www.Samsungtradein.ae  من أجل تقد�م التقدير
ي 
ي ، فسوف يتم تحد�دە من قبل  .المبدئئ

أما التقدير النهائئ
نت لعرض  كة سامسونج ع�� اإلن�� �ك المعتمد من قبل �� ال��

، ومن ثم سيتم تصن�ف الجهاز القد�ماإلستبدال عند استالم 
 : وفقا لما ��ي  الجهاز القد�محالة 

 
 
 
 

 
  IMEIو رقم  العم�لسيتم جمع معلومات اله��ة الخاصة ب )ر

�ك من قبللجهاز القد�م باالخاص  كة  ال�� المعتمد من قبل ��
نت لعرض اإلستبدال ع� الموقع .ال  سامسونج ع�� اإلن��

كة سامسونج المسؤول�ة عن أي خسارة أو �قة لهذە  تتحمل ��
   .الب�انات
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k) In order to validate the Trade-In and payment, 
customers will have to share the IMEI number 
available on the New Device to the online Trade-In 
Samsung associated partner Website. 

 
• Samsung shall be entitled at its sole discretion and 

subject to any applicable law, to terminate or modify 
the Offer or to modify these Terms and Conditions at 
any time. 
 

• Samsung 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 Offer or the inability to use this Offer.  

 
• By participating in this Offer, the Customer accepts 

that any dispute of whatever nature which is directly 
or indirectly related to these Terms and Conditions or 
to their or her participation in the Offer, 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 in 
the United Arab Emirates. 

 
 

 
 
 

الجد�د مع  هاتفالخاص بال IMEIرقم  ع� العمالء تزو�د  )ز
�ك نت لعرض  ال�� كة سامسونج ع�� اإلن�� المعتمد من قبل ��

 . والدفع اإلستبدالمن أجل التحقق من صحة عمل�ة اإلستبدال 
 

كة سامسونج  • ي إجراء  وفقا لتقديرها تحتفظ ��
المطلق بالحق ��

وط واألحكام  أي تعد�ل أو إلغاء أو إضافة ع� أي من هذە ال��
ي أي وقت. 

�� 
 
 

تجاە العم�ل عن أي خسارة و / ال تتحمل سامسونج المسؤول�ة  •
داد أو  اء أو اس�� ار من أي ن�ع تم تكبدها ف�ما يتعلق ��� أو أ��
 استخدام هذا العرض أو عدم القدرة ع� استخدام هذا العرض. 

 
 

ي هذا العرض فإنه �قبل بأن أي نزاع  ذا قام العم�لإ •
بالمشاركة ��

قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طب�عته سواء كان ذو ارتباط 
وط واألحكام �خضع  ي هذا العرض أو ال��

مبا�� أو غ�ي مبا�� ��
� دولة اإلمارات الع���ة المتحدة وأن أي خالف سيتم  لقوانني

ي �س��ته والنظر ف�ه من قبل المحا�م ذات االختص
اص ��

 اإلمارات الع���ة المتحدة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


