
 

 
 الشروط واألحكام

 
 PUBG حدثحملة 

 
Terms and Conditions 

 
PUBG Event Campaign 

 

 
 :الحملة

المتعلقة بسامسونج  PUBG حدثحملة  تم تصميم -

 Samsungلمستخدمي تطبيق خصيصاً "( الحملة)"

Members  لهواتف الذكية على االمحمل

(“Samsung Members”) ،تتيح لهم  وهي

"( لحضور المجانية التذاكرفرصة ربح تذاكر )"

قام خالل الفترة من التي ست PUBG بطولة نهائيات

فستيفال  في 2018ديسمبر  1إلى  2018نوفمبر  29

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.أرينا

 
 نوفمبر 27إلى  2018نوفمبر  15تسري هذه الحملة من  -

 "(.فترة الحملة)" 2018

 
 :الحملة آلية

 سيستلم المستخدمون، البطولة تذاكرلضمان ربح  -

، Samsung Membersرسالة/بانر من تطبيق 

تتضمن استمارة لملء بياناتهم الشخصية، وذلك بعد 

تلقي  مالذي يتيح له opt-in االشتراك الضغط على زر

 سامسونج.من إعالمية تسويقية رسائل 

واالشتراك، سيتلقى استمارة البيانات بعد ملء  -

المستخدمون تأكيداً عبر البريد اإللكتروني يخولهم 

والحصول على التذكرة عبر إبراز   الدخول إلى البطولة

البريد االلكتروني وبطاقة  عبر رسالةاستالم إثبات 

الهوية اإلماراتية لدى المنصة المخصصة لذلك في مكان 

 .الحدث

 

 شروط عامة

 .يتم تقديم التذاكر في حال توفرها فقط -

يمكن استعمال التذكرة مرة واحدة فقط وهي غير قابلة  -

 أو بأي منتجات أخرى من سامسونج.لالستبدال بالنقود 

ال يمكن إعادة إصدار تذاكر بديلة للتذكرة المفقودة أو  -

 التعويض عنها.

 
Campaign:  

- The Samsung PUBG Event Campaign 
(“Campaign”) is campaign designed for 
Samsung Members smart phone application 
(“Samsung Members”) users (“Users”) to give 
them the opportunity to win complimentary 
tickets (“Tickets”) free of charge to attend the 
PUBG Grand Finale Event (“Event”) take place 
between 29th November 2018 and 1st December 
2018 in Festival Arena, Dubai, United Arab 
Emirates. 

- The Campaign will start on 15th November 2018 
and continue until 27th November 2018 (the 
“Campaign Period”). 

 
Mechanism:  

- In order to win the Tickets Users should have 
received a message /banner from Samsung 
Members containing a form whereby they are 
requested to provide their personal data therein, 
after clicking on the opt-in to receive Samsung 
communication. 

- Upon filling in the form and opting in, Users will 
receive a confirmation by email giving them the 
eligibility to access the Event and obtain the 
Ticket by showing a proof of the email and  their 
Emirates ID at the Event venue desk. 
 

General Terms 

- The Ticket shall at all times be subject to 
availability. 

- The Ticket can only be used once and is not 
exchangeable for cash or other Samsung 
products. 

- No reissue or reimbursement for any lost Ticket. 

- the Users shall receive the Ticket at his/her own 
responsibility and understands that Samsung 
shall 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 Ticket or which may arise 
out of the loss of his/her Ticket, or from the 
Ticket being void for any other reason 
whatsoever.  

- Samsung shall be entitled at its sole and absolute 
discretion to terminate or modify the Campaign 
or to modify, vary, delete or add to any of these 



وهو  ه الشخصيةعلى مسؤوليت سيستلم المستخدم التذكرة -

بأن سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان مدرك تماماً 

، ويؤدي إلى عدم هو/أو ضرر، أياً كان نوعه، قد يصيب

 ألي سبب كان.إضاعتها، أو إلغائها أو استالم التذكرة، 

إلغاء أو تعديل حق في تحتفظ شركة سامسونج بال -

تغيير أو حذف أو إضافة أي تعديل أو الحملة، أو إجراء 

وفي أي وقت كان،  هذه الشروط واألحكام،أي من على 

 .أو خاللها الحملةسواء قبل فترة 

صلة مباشرة  تذاأكان أي نزاع مهما كانت طبيعته، ن إ -

ة بهذه الشروط واألحكام أو بمشاركأو غير مباشرة 

لألحكام يخضع المستخدمين للتطبيق في الحملة، 

دولة اإلمارات العربية والقوانين المعمول بها في 

وحله من قبل المحاكم ذات  تهيتم تسويسومتحدة، ال

    ، اإلمارات العربية المتحدة.دبي االختصاص في

 

Terms and Conditions at any time prior to or 
during the Campaign Period.  

- Any dispute of whatever nature, which is directly 
or indirectly related to these Terms and 
Conditions or to the Users participation in the 
Campaign, 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.  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


