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Terms and Conditions  الشروط واألحكام 
 

 These Terms and Conditions comprise 
a PUBG gaming competition 
(“Competition”)  for participants 
(“Participants”) to win certain prizes 
and shall take place in the Samsung 
Store (“Store”) located at Dubai Mall 
(“Venue”). 
 

 The Competition will be held each 
Friday for a period of 6 weeks from 
Friday March 29th till Friday May 3rd 
2019 (the “Competition Period”). 

 
Eligibility to participate in the 
Competition  

 This Competition is limited to 
Participants aged 18 years old and 
above. However others at any age 
under 18 may only be able to 
participate with the presence of a 
legal guardian. 

 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.  

 The Competition is limited to the 
United Arab Emirates residents only.  

 Participants should provide their 
information to the Samsung 
promoters present at the Store, 
(including: mobile number, email 
address, name). 
 
Limitation of Liability 

 Participants shall be fully aware that: 
(i) personal belongings are their sole 
responsibility; and (ii) they are 
required to keep their own personal 
belongings and properties safe while 
participating in the Competition. 

 Samsung shall not be responsible for: 
(i) compensating or offering 
replacements for personal belongings; 

 

 ألعاب منافسة على واألحكام الشروط هذه تشتمل 

PUBG "(المنافسة )"للمشاركين 

 وتجري معينة بجوائز للفوز( "المشاركون")

 في الموجود( "المتجر)" سامسونج متجر في

 (."المكان") مول دبي

 

 من أسابيع 6 لمدة جمعة يوم كل المسابقة تقام 

 2019 مايو 3 الجمعة وحتى مارس 29 الجمعة

 (."المنافسة فترة")

 

 

 األهلية للمشاركة في المسابقة

  تنحصر المسابقة فقط بالمشاركين الذين تبدأ

دون سن ال  من هما أماعاماً،  18أعمارهم من 

يمكنهم االشتراك واللعب بحضور أحد  18

 األوصياء القانونيين.

  جلف سامسونج ال يحق لموظفي شركة

ألفراد عائالت ، كما ح . م. لإللكترونيات م

المباشرين أو للشركات التابعة أو سامسونج 

الفرعية لسامسونج ولشركاء سامسونج االشتراك 

 المسابقةفي 

  فقط بسكان دولة اإلماراتتنحصر المسابقة 

  . العربية المتحدة

 بقةللعمالء التأهل لالشتراك في المسا يحق 

"(، بعد تسليم البيانات الشخصية  بقة)"المسا

وعناوين االتصال التي يطلبها منهم مروجو 

)بما في ذلك: رقم الهاتف في المتجرسامسونج 

  .عنوان البريد االلكتروني، االسم(المتحرك، 

 

 
 حدود المسؤولية

  أن يدركوا ما يلي:  المشتركينعلى(i) 

ياتهم الشخصية، و مقتنمسؤوليتهم المطلقة عن 

(ii) الحفاظ على سالمة مقتنياتهم  ضرورة

 الشخصية أثناء االشتراك في المسابقة. 
  :سامسونج غير مسؤولة عن(i)  التعويض عن

إصابة  (ii)، و استبدالهامقتنياتهم الشخصية أو 

ي عطل من أي نوع كان، نتيجة المشترك بأ

ويقر المشتركون االشتراك في المسابقة. 

تصيب مكان ر بمسؤوليتهم المطلقة عن أي أضرا

من مراحل االشتراك وفي أي مرحلة  المسابقة 

 فيها.
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and (ii) 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 the Competition. 
Participants agree that he/she shall be 
solely responsible and liable to the 
Venue and Store for any damages that 
he/she may cause at any stage in 
relation to his/her participation in the 
Competition.  

 
Competition 

 Participants can participate in the 

Competition by playing PUBG on the 

Samsung Galaxy S10 which will be 

provided to the Participant for that 

purpose. Participants should get the 

highest score in order to win prizes. 

 10 Participants are able to compete 

for 20 minutes in 2 sets. Total of 20 

Participants per week, where one 

single winner will have the chance to 

receive the prizes based on his highest 

scores.  

 Participants have the right to 

participate more than once.   

 A weekly winner will be chosen as per 

the following dates:  

o 29th of March 

o 5th, 12th, 19th and 26th of 

April.   

o 3rd of May. 

 Weekly winners will have the chance 

to receive the following prizes 

(“Prizes”): 

o 1 power bank and; 

o 1 Level U 

 The winners of the Competition 
(“Winner(s)”) shall be identified by 
their names as demonstrated on the 
white board as authenticated by the 
promoters and manager at the Store. 

 One (1) Winner will be selected based 
on scoring to receive Galaxy S10. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 المسابقة

 من المسابقة في المشاركة للمشاركين يمكن 

 Samsung Galaxy على PUBG لعب خالل
S10 لهذا المشارك إلى تقديمها سيتم والتي 

 أعلى على المشاركون يحصل أن يجب. الغرض

 .بجوائز الفوز أجل من الدرجات
 10 دقيقة  20مدة سوف يتنافسون ل مشاركون

في  20مجموع االعبين  .جولتينفي  فقط

 فرصة على واحد فائز ستحصل حيثاالسبوع، 

 .نقاطه أعلى إلى استنادًا الجوائز على الحصول
 يحق للمشاركين المشاركة أكثر من مرة. 
  سيتم اختيار فائز كل اسبوع حسب التواريخ

 : التالية
o 29  (مارس)اذار 
o 5 ،12 ،19 ،26  (ابريل)نيسان 
o 3  (مايو)ايار 

 التالية  هي ينالمقدمة للرابح السبوعية الجوائز

 :"الجائزة"
o شاحن السلكي و؛ 
o  سماعةLevel U 

  الرابحون في اللعبة )"الرابح"، "الرابحون"( هم

الذين تظهر أسماؤهم على اللوح األبيض 

 المتجر.ويؤكدها المروجون ومدير 
  سيتم اختيار العب واحد على اساس عدد النقاط

 . S10للحصول على هاتف جالكسي 

  يمكن للفائزين الحصول على الجائزة من

 المتجر.
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 The Winner can collect the Prize from 

the Store. 

Participants Content   

 Participants fully consent to any image 

shooting, filming and recording 

(“Participants Content”) of their 

participation in the Store or in the 

Competition and grant Samsung the 

permission to use their image and 

voice whenever recorded on audio or 

video tape. Participants also consent 

to the usage of their Participants 

Content for the purposes of 

promoting Samsung commercial 

marketing content and that the 

intellectual property rights related to 

such usage shall be the sole property 

of Samsung.  

 General Terms  

 If Winners chose not to accept their 
Prize the relevant Prize will be 
deemed forfeited, and Samsung may 
select another Winner at its sole 
discretion.  

 Winner is required to submit a Valid ID 

 The Winner may be able to have a 

family member or friend receive the 

Prize on their behalf on the condition 

that the Winner’s ID or Passport copy 

is with the receiver.  

 The Prize is not exchangeable for cash 
or other Samsung products. 

 Upon selecting the Winner, Winner 
shall receive the Prize at his/her own 
responsibility and hereby understands 
that Samsung will not be liable to 
him/her for any loss and/or damages 
of any kind whatsoever.  

 

 Samsung will be entitled at its sole and 
absolute discretion to terminate or 
modify the competition or to modify, 

 
 
 
 
 

 محتوى المشاركون
 بالتنازل عن أي  ون يقر المشارك ً إقراراً تاما

 لمشاركوناصورة أو لقطة أو مشهد )"محتوى 

في هذا العرض أو المسابقة  م"( من مشاركته

سامسونج اإلذن  ونلصالح سامسونج، ويمنح

المسجل في شريط  موصوته مباستخدام صوره

صوتي أو مرئي. كما يوافق المشاركون على 

استخدام المواد الترويجية الخاصة بهم ألغراض 

التسويق التجاري، وأن حقوق الملكية الفكرية 

 المتصلة بها تعود لسامسونج. 
 
 
 
 
 
 
 

 شروط عامة

 

 ستالم الجائزة، أو ا ونفي حال عدم قبول الرابح
 وهاالبريد اإللكتروني الذي تلق في حال عدم تقديم

خالل شهرين من تاريخ السحب، ستعتبر 
الجائزة ملغاة حكماً، ويحق لشركة سامسونج 

 بتقديرها الشخصي اختيار رابح آخر. 
 

  ،على الرابح إبراز بطاقة تعريف سارية المفعول
 مع الرقم التسلسلي للبريد االلكتروني الرابح. 

  يحق للرابح تخويل أحد أفراد أسرته أو أصدقائه
ة عنه بشرط أن يبرز المستلم باياستالم الجائزة ن

 بطاقة تعريف الرابح أو صورة عن جواز سفره.  

 

 حتى  الجائزة غير قابلة للصرف نقداً وال

استبدالها بأي جهاز من أجهزة سامسونج 

 األخرى. 

 

  عند اختيار الرابح، عليه استالم الجائزة على

ً بأن  مسؤوليته الشخصية وهو مدرك تماما

سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/أو 

 .ضرر، أياً كان نوعه

 

 

  تحتفظ شركة سامسونج بالحق في إجراء أي

تعديل أو إلغاء أو إضافة على المسابقة أو أي 
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vary, delete or add to any of these 
Terms and Conditions at any time 
prior or during the Competition 
Period. 

 

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

من هذه الشروط واألحكام، وفي أي وقت كان، 

 سواء قبل فترة العرض الترويجي، أو خاللها.

 
 
 

 أي نزاع مهما كانت طبيعته، أكان ذات صلة  إن

مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام 

لألحكام يخضع  ،المسابقةهذه في  ةمشاركالأو ب

والقوانين المعمول بها في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، وسيتم تسويته وحله من قبل 

بدولة ، المحاكم ذات االختصاص في إمارة دبي 

 اإلمارات العربية المتحدة.  

 

 

 

 


