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CAREEM 

Terms and Conditions  الشروط واألحكام 

 

 These Terms and Conditions comprise an 
offer (“Offer”) of discounts on Careem 
rides only to customers (“Customers”) 
using Samsung Members Application 
(“App”) existing on their Samsung Galaxy 
S10, S10e, S10+ in addition to Galaxy S9 | 
S9+, S8 | S8+, Note8, Note10, Note10+ 
Note9, A Series (the “Device(s)”). 

 The Offer is available in United Arab 
Emirates, Kuwait, Bahrain, Qatar and 
Oman (“Territory”). 
 

 The Offer includes discounts for the Device 
users (“Users”) as per the following 
categories:  
(i) Galaxy S10 , S10e , S10+  Users in 

each country will receive 20% on 
10 rides for a maximum 10 rides 
per month as follows: 

 
1. For Kuwait -with max discount 

of 2 KWD. 
2. For Bahrain -with max 

discount of 2 BHD. 
3. For Oman -with max discount 

of 2 OMR. 
4. For UAE -with max discount of 

20 AED. 
5. For Qatar -with max discount 

20 QAR 
(ii) Galaxy S9 | S9+, S8 | S8+, Note8 

Note9, A Series Users will receive 
20% off 6 rides for a maximum 6 
rides per month as follows: 

 
1. For Kuwait -with max discount 

of 2 KWD. 
2. For Bahrain -with max 

discount of 2 BHD. 
3. For Oman -with max discount 

of 2 OMR. 
4. For UAE -with max discount of 

20 AED 
5.  For Qatar-with max discount 

of 20 QAR . 

 

  ( العرض)" خصوماتتتألف هذه الشروط واألحكام من عرض"

"( العمالءللعمالء )" ةمخصص Careem على رحالت كريم

 "(التطبيق)" Samsung Membersمن مستخدمي تطبيق 

باالضافة Galaxy S10 , S10e , S10 +هواتفهم التالية:  ىعل

 + 10oteNو  10oteN و S8 | S8+و Galaxy S9 | S9+ل

Note8 Note9وA Series  "(األجهزة)". 

  الكويت، وباإلمارات العربية المتحدةهذا العرض متوفر ،

 "(.المنطقة)"سلطنة عمان ، وقطر، والبحرينو

 

 

 

  خصومات مقدمة لمستخدمي األجهزة يشمل العرض على

 الفئات التالية: بحسب "( المستخدمين)"

 
(i) ين ألجهزةمستخدمسيحصل ال Galaxy 

S10e أوS10 أوS10+  بالد في كل بلد من

رحالت   10 على٪ 20 خصم  على،  المنطقة

على كريم كما رحالت لكل شهر 10بحد اقصاه 

 يلي:

 دينار 2 يتجاوز ال خصم- الكويت .1

 . كويتي

 دينار 2 يتجاوز ال خصم- بحرينال .2

 بحريني

 يعمان لاير 2 يتجاوز ال خصم- عمان .3

درهم  20 يتجاوز ال خصم- اإلمارات .4

 إماراتي

 يقطر لاير 02 يتجاوز ال خصم- قطر .5

 

(ii) ين ألجهزةمستخدمسيحصل ال Galaxy  S9 

، Aالفئة او  Note8 أو  S8+أو  S8 أو  S9+أو 

٪ 20 خصم  على،  بالد المنطقةفي كل بلد من 

رحالت لكل  6رحالت بحد اقصاه   6على  

 شهرعلى كريم كما يلي:

 كويتي دينار 2 يتجاوز ال خصم- الكويت .1
 دينار 2 يتجاوز ال خصم- البحرين .2

 بحريني
 عماني لاير 2 يتجاوز ال خصم- عمان .3
درهم  20 يتجاوز ال خصم- اإلمارات .4

 إماراتي
 قطري لاير 02 يتجاوز ال خصم- قطر .5
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 The Offer is valid from 1st March, 2019 to 
31 December, 2019 (“Offer Period”). 

 

 The Offer is applicable on all cars except Go 

Pilot, Careem Box, Roadside Assistance, 
Careem Assistand  Go Emirati. 

 

 In order to avail the Offer, Customers are 
required to use the Careem promo code 
(which will be valid for 6 months) they 
receive upon accessing the App, and agree 
to the terms and conditions as provided in 
the App. 
 

 This Offer is not available after the last day 
of the Offer Period and Customers shall not 
be able to utilize it thereafter. 

 

 The Offer cannot be exchanged for cash 
and cannot be used in conjunction with any 
other discount or promotion. 

  

 Samsung shall not be liable to the 
Customer for any loss and/or damages of 
any kind suffered in connection with 
utilizing this Offer or the inability to use 
this Offer. 

 

 Samsung shall be entitled at its sole and 
absolute discretion to terminate or modify 
the benefits associated with the Offer or to 
modify, vary, delete or add to any of these 
Terms and Conditions at any time prior or 
during the Offer Period. 

 

 Any dispute of whatever nature directly or 
indirectly related to these Terms and 
Conditions or to the Customers, shall be 
governed by the laws of the country of the 
Territory where the Offer is provided, and 
shall be resolved by the competent courts 
in that country.  

            

 ديسمبر 31 إلى 2019  (آذار) مارس 1 من العرض يسري 

 "(.  العرض فترة)" 2019( أول كانون)

 

 

 باستثناء السيارات أنواع جميع على العرض هذا يسري Go 

Pilot و Careem Box و Roadside Assistance و 

Careem Assist و Go Emirati 

 

 رمز العرض استخدام العميل  ىالستفادة من العرض علل

Careem  الذي استلمه أشهر(  6)والذي سيكون ساري لمدة

شروط واألحكام الموضحة لل هلوقبعند عند الدخول في التطبيق و

   التطبيق.في 

 

 

 

 

  العرض  فترة من األخير اليوم انتهاء بعد وفرالعرض غير متهذا

   .بعد ذللك منه االستفادة للعمالء يحق الوبالتالي ، 

 

 

 

 العرض نقداً، وال استخدامه بالتزامن مع أي هذا استبدال  يمكن ال

 خصم أو عرض ترويجي آخر.

 

 

 

  ،تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو أضرار

من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض أو بعدم تمكن العميل 

 من االستفادة من العرض ألي سبب كان. 

 

 

 

  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو تعديل المزايا

المرتبطة بالعرض، أو إجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف أو 

إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو 

 خالل فترة العرض.

 

 

 

  ًيقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء أكان متصال

بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام أو 

بالعرض و/أو بمشاركة العميل في العرض، سيخضع لقوانين 

من قبل المحاكم والنظر فيه ، وسيتم تسويته منظمة العرضدولة ال

 .تلك الدولةذات االختصاص في 
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CLASSPASS 

Terms and Conditions  الشروط واألحكام 

 These Terms and Conditions comprise 
an offer (“Offer”) whereby customers are 
able to get certain benefits (“Benefits”) 
upon the purchase of the new Samsung 
Galaxy S10 or S10+ or S10e or Note10 
or Note10+ (the “Device(s)”) from 
authorized retail stores in the United 
Arab Emirates (“Stores”). 

 This Offer is only available to customers 
purchasing the Device. 

 The Benefits consist of entry passes in 
the form of electronic credits (“Credits”) 
to fitness centers in Abu Dhabi and 
Dubai listed on the following link: 
www.classpass.com (“Link”). 

 The Credits can be obtained from the 
ClassPass link available on the 
Samsung Members application which is 
pre-installed on the Device upon signing 
up, subject to special terms and 
conditions therein relating to ClassPass.   

 Once ClassPass link is accessed 
customers automatically receive the 
Credits amounting to a maximum of 50 
for each customer, which can be 
redeemed only within 1 month from 
receiving the Credits. 

 Credits will allow customers to access 
any of the fitness centers listed in the 
Link, where each fitness center pass 
requires a different credit amount as 
stated on the Link.   

 

 The Offer is valid from 1st March, 2019 to 
31 December, 2019 (“Offer Period”). 

 
 

 This Offer is not available after the last 
day of the Offer Period and Customers 
shall not be able to utilize it thereafter. 

 

 The Offer cannot be exchanged for cash 
and cannot be used in conjunction with 
any other discount or promotion. 

 حيث( الترويجي العرض) الترويجي العرض هذا تملشي 

 عند"( المزايا)" معينة مزايا على الحصول للعمالء يمكن

 S10أو Samsung Galaxy  S10e شراء

 الجهاز)" الجديد +Note10 او  Note10 او+ S10أو

 دولة في المعتمدة التجزئة متاجر من("( األجهزة)

 "(.المتاجر)" المتحدة العربية اإلمارات

 

 الجهاز يقمون بشراء الذين للعمالء فقط متاح العرض هذا. 

 ( نقاط)" نقاط شكل على الترويجي العرض هذا يشتمل"

 في البدنية اللياقة مراكز إلى الدخولالمشتري  تخولك

: التالي الرابط على مدرجةال ودبي أبوظبي

www.classpass.com "(الرابط.)" 

 

 ، اللرمز استخدام للعمالء على يجب للحصول على النقاط 

 تطبيق خالل من ClassPass على المتوفر الترويجي

Samsung Members ,وفقا الدخول وتسجيل 

 ClassPass في مذكور هو كما واالحكام لشروط

 على الدخول  بمجرد ClassPass العمالء سيحصل 

 ، عميل لكل 50 أقصى بحد النقاط من عدد على تلقائيًا

 وقت من فقط واحد شهر خالل استخدامها يمكن والتي

 .النقاط على الحصول

 

 اللياقة مراكز من أي إلى الدخول للعمالء تمكن النقاط 

بحيث يكون الدخول على  ، الرابط في المدرجة البدنية

مراكز اللياقة البدنية عدد نقاط مختلف كما هو مذكور على 

 .الرابط

 

 

 

 2019(  ماِرس)آذار  1 من الترويجي العرض يسري 

 العرض فترة)" 2019( أول كانون) ديسمبر  31 إلى

 "(.الترويجي

 

 فترة من األخير اليوم انتهاء بعد متوفر غير العرض هذا 

   منه االستفادة للعمالء يحق ال وبالتالي الترويجي، العرض

 .بعد ذللك

 

 

http://www.classpass.com/
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 Samsung shall not be liable to the 
Customer for any loss and/or damages 
of any kind suffered in connection with 
utilizing this Offer or the inability to use 
this Offer. 

 

 Samsung shall be entitled at its sole and 
absolute discretion to terminate or 
modify the benefits associated with the 
Offer or to modify, vary, delete or add to 
any of these Terms and Conditions at 
any time prior or during the Offer Period. 

 

 Any dispute of whatever nature directly 
or indirectly related to these Terms and 
Conditions, to the Coupon Code and/or 
its holder’s participation in the 
Promotion, shall be governed by the 
laws of the country where the Stores are 
located, and shall be resolved by the 
competent courts in that country. 

 نقداً، وال استخدامه  استبدال هذا العرض الترويجي يمكن ال

 خصم أو عرض ترويجي آخر.بالتزامن مع أي 

 

  تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو

أضرار، من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض أو بعدم 

 تمكن العميل من االستفادة من العرض ألي سبب كان. 

 

 شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو تعديل  تحتفظ

عديل أو تغيير المزايا المرتبطة بالعرض، أو إجراء أي ت

أو حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، في 

 أي وقت قبل أو خالل فترة العرض الترويجي.

 

 

 أو مباشرة صلة وله طبيعته كانت مهما نزاع أي سيخضع 

 لحكم بالعمالء، أو واألحكام الشروط بهذه مباشرة غير

 التي دولة في بها المعمول والتشريعات القوانين وتفسير

 المختصة المحاكم لقرارات وكذلك المعتمد، المتجر بها يقع

 .المتجر دولة في

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

CLEARTRIP 

Terms and Conditions  الشروط واألحكام 

  

 This promotion (the “Promotion”) consists of an 

opportunity whereby customers (“Customers”) 

may obtain an instant discount (“Discount”) on 

Airline Tickets, Hotel Bookings and UAE Local 

Activities (“Bookings”) upon the purchase 

(“Purchase(s)”) of the new Samsung Galaxy S10 

or S10+ or S10e or Note10 or Note10+ 

(“Device(s)”) in the United Arab Emirates, Qatar, 

Oman, Kuwait and Bahrain (“Territory”).  

 

 Cleartrip will provide discounts on flights, hotels 

and UAE activities as follows: 

o Flights: Discount up to AED 1000 on 

economy class tickets and up to AED 

 

 ( العرض الترويجييشتمل هذا العرض الترويجي )

على خصمللحصول ( العمالءعلى فرصة للعمالء )

تذاكر الطيران والحجوزات ال على (خصمفوري ) 

الحفندقية والفعاليات المحلية المقامة في اإلمارات )

Galهاتف سامسونج( الشراء)( عند شراء جوزات

S10e axy  أوS10 أوS10 +10 اوoteN  او N

10ote+ ( وذلك في كل من الجهازالجديد ،)اإلمار

الكويو، سلطنة ُعمانو، قطرو، ات العربية المتحدة

 (.المنطقة) البحرينو، ت

 

 توفر Cleartrip الجوية الرحالت على خصومات 

المتح العربية االمارات دولة في واألنشطة والفنادق

 :كما يلي دة

o خصومات تصل لغاية: الجوية الرحالت 



5 
 

2000 on first and business class on 

selected airlines. 

 

o Hotels: Discount up to AED 1000 on 

hotels booking. 

 

o UAE activities: Discount up to AED 500 

on booking UAE local activities.  

 

 Upon completing the Purchase and therefore 

receiving the Device Customers receive three (3) 

complimentary vouchers (“Vouchers”) for each 

of the Bookings. 

 The Vouchers include the Discount which is pre-

installed on the Device Samsung Members 

application (“Application”).   

 The Promotion is valid across Samsung Brand 

shops and Samsung authorized retail stores in the 

Territory.  

 The Promotion is valid from 1 March 2019 until 

the 31 December 2019 (the “Promotion Period”). 

 The Vouchers can be availed to utilise Discount 

for: (i) Airline Tickets; (ii) Hotel Bookings; and 

(iii) UAE Local Activities, as available on the 

following website 

)https://www.cleartrip.ae/offers/uae/Samsung( 

and as per the terms and conditions on the website 

 In order to avail the Discount Customers shall 

complete their Booking only through either 

cleartrip website and cleartrip mobile application. 

 Terms of availing Voucher Discount: (i) Discount 

may not be applied more than twice for each of 

Airline Tickets; or Hotel Bookings. (ii) the first 

Discount to utilised wither Airline Tickets; or 

Hotel Bookings may be used between 1 March 

2019 to 30 June 2019; and the second Discount to 

utilised with Airline Tickets; or Hotel Bookings 

may be used between 1 June 2019 to 31 December 

2019.  

 The Discount shall not include any Government t

axes and service charges. 

 The Discount may not be transferable, negotiable

, and/or be exchanged for cash and cannot be use

d in conjunction with any other offer or discount. 

لغاو سياحيةال الدرجة على درهم 1000

ودر األولى الدرجة على درهم 2000 ية

ط شركات بعض على األعمال رجال جة

 .مختارة يران

 

o د 1000 خصومات تصل لغاية: الفنادق

 .الفنادق حجز على رهم

o خ: المتحدة العربية اإلمارات دولة أنشطة

إماراتي درهم 500 صومات تصل لغاية

الع االمارات دولة في أنشطة  حجز عند 

 .المتحدة ربية

 

  الح الجهازشراء ب يقومونيستطيع العمالء الذين ،

( ألي من هذه القسائم)مجانية قسائم  3صول على 

 الحجوزات.

 بالجهاز من خالل تتضمن القسائم خصومات، مثبتة

 (.التطبيق) Samsung Membersتطبيق  

 

 العرض الترويجي في جميع متاجر سامسونج و هذا

متاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من قبل سامسونج في

 المنطقة. 

 

  201( )مارس آذار 1يسري العرض الترويجي من

فترة العر) 2019( )ديسمبر كانون أول 31إلى  9

 (.ض الترويجي

 

  الخصم اجراء في  متوفرة لالستفادة منها القسائم

الحجوزات  )ii(، تذاكر الطيران( iعلى )

الفعاليات المحلية المقامة في  )iii (،الفندقية

، وهي متاحة على الموقع االلكتروني : االمارات

[https://www.cleartrip.ae/offers/uae/Sa

msung] 

  فقط لالستفادة من الخصم، على العمالء اتمام حجزهم

في  Cleartripأو تطبيق  Cleartripعبر موقع 

 أجهزة المحمول.

 

  :شروط االستفادة من قسائم الخصم(i)  ال يمكن

استعمال الخصم أكثر من مرتين مع أي من تذاكر 

 آذار 1 الطيران أو إجراء الحجوزات الفندقية ما بين

 2019( )يونيو حزيران 30إلى  2019( )مارس

الخصم الثاني مع تذاكر الطيران، أو  واالستفادة من

تموز  1إجراء الحجوزات الفندقية خالل الفترة من 

 (ديسمبركانون أول ) 31إلى  2019 (يوليو)

2019. 
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 This Discount may not be used in conjunction wit

h any other offer available on www.cleartrip.ae o

r any other Cleartrip sites. 

 Samsung does not guarantee and shall not by any 

means be held liable to the Customer in any event 

the Customer does not obtain any booking 

confirmation for any reason or avail any Discount 

due to Cleartrip terms and conditions 

 Samsung shall not be liable to Customers for any 

loss and/or damages of any kind whatsoever, 

suffered in connection with the Promotion or 

customer’s inability to avail the Discount.  

 Samsung shall be entitled at its sole and absolute 

discretion to terminate or modify the benefits 

associated with the Promotion or to modify, vary, 

delete or add to any of these Terms and Conditions 

at any time prior or during the Promotion Period.  

 Any dispute of whatever nature directly or 

indirectly related to these Terms and Conditions 

or to the Customers, shall be governed by the laws 

of the country where the Store is located, and shall 

be resolved by the competent courts in that 

country.   

 لن يتضمن العرض الترويجي أي ضرائب حكومية

 أو رسوم خدمات. 

 

 

  لصرف نقداً. كما ال ل اوالخصم غير قابل للتحويل

يمكن استعماله بالتزامن مع أي عرض أو خصم 

 آخر.

 

 ال يمكن االستفادة من هذا الخصم بالتزامن مع أي خ

أو أي  www.cleartrip.aeصم آخر متوفر على 

 األخرى. Cleartripمن مواقع 

 

 

 تعتبر سامسونج غير ضامنة للعميل في حال عدم ح

صوله على تأكيد حجز ألي سبب كان أو االستفادة م

 .  Cleartripشروط وأحكام   ن الخصم بسبب 

 

  /تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و

أو ضرر، أيا كان نوعه، له صلة بالعرض الترويجي 

أو بعدم تمكن العميل من االستفادة بهذا الخصم ألي 

 سبب كان. 

 

  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق، وبملء إرادتها

ً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو  وفقا

طة بالعرض الترويجي، بإضافة للمزايا المرتإلغاء أو 

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

من هذه الشروط واألحكام، بصورة استنسابية، وفي 

أي وقت سواء قبل فترة العرض الترويجي أو 

 خاللها.

 صلة وله طبيعته كانت مهما نزاع أي سيخضع 

 أو امواألحك الشروط بهذه مباشرة غير أو مباشرة

 والتشريعات القوانين وتفسير لحكم بالعمالء،

 المعتمد، المتجر بها يقع التي دولة في بها المعمول

 .المتجر دولة في المختصة المحاكم لقرارات وكذلك

 

 

 

 

 
 

Entertainer 

Terms and Conditions 
Galaxy Entertainer 

 وأحكام شروط

Galaxy Entertainer 

  

http://www.cleartrip.ae/
http://www.cleartrip.ae/
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 This Galaxy Entertainer for Samsung 

Galaxy promotion (the “Promotion’’) is 

provided by Samsung and designed for 

its customers (“Customer(s)”). 

 Customers may be able to avail certain 

discounts and offers on goods and 

services in the market (“Offers”) from the 

use of the Samsung Members 

Application (the “App”) using The 

Entertainer Offer that is pre-installed in 

their new Samsung Galaxy S10 or S10+ 

or S10e or Note10 or Note10+, (the 

“Product”)  

 To avail the Offers Customers should 

purchase the Product only from Samsung 

authorized retailer stores (“Stores”) in 

the United Arab Emirates, Bahrain, 

Kuwait, Oman and Qatar (the 

“Territory”). 

 

 The Promotion is valid from 1st of March 

2019 to 28th of February 2020 

(“Promotion Period”). 

 Customers shall not be able to avail the 

Offers after the last day of the Promotion 

Period. 

 The Offers shall only be accepted 

throughout the Promotion Period and 

Customers shall not be able to utilize it 

thereafter. 

 The Offers cannot be exchanged for 

cash. 

 The Offers cannot be used in conjunction 

with any other discount. 

 

 Samsung shall not be liable to the 

Customer for any loss and/or damages of 

any kind suffered in connection with the 

purchase of the Product, redemption 

and/or use of the Offers or the inability to 

avail the Offers. 

 

 عرض Galaxy Entertainer  الخاص بهاتف

Samsung Galaxy  "(هو العرض الترويجي )"

 "(. العمالءعرض مقدم من سامسونج لعمالئها )"

 

  العروض والتنزيالت االستفادة من بعض يمكن للعمالء

المنتجات والخدمات المتاحة في السوق على 

"(، والتي يمكن الحصول من خالل إستخدام العروض)"

"( من قالتطبي)" Samsung Membersتطبيق

، المحمل على The Entertainerخالل عرض 

+ S10أو S10أو S10eهواتفهم الجديدة: جالكسي 

 "(.المنتجات)"Note10+او  Note10 او 

 

 ض على العمالء شراء المنتجات ولإلستفادة من العر

"( المعتمدة المتاجرفقط من متاجر بيع االلكترونيات )"

 الكويتو البحرينو اإلمارات العربية المتحدةفي كل من 

 "(.المنطقة)" قطرو ُعمانو

 

 

  أذار 1يسري العرض الترويجي خالل الفترة من  
 2020شباط )فبراير(  28إلى   2019 )مارس(

 . "(فترة العرض الترويجي)"

  ال يحق للعمالء االستفادة من العرض بعد انتهاء اليوم

  األخير من فترة العرض الترويجي.

  ال والعروض متوفرة فقط خالل فترة العرض الترويجي

  يمكن االستفادة منها بعد ذلك.

 .ال يمكن استبدال العروض الترويجية نقدا  

 

  ال يمكن استخدام العروض الترويجية بالتزامن مع أي

 . عرض أو خصم اخر

  ،تعتبر سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/أو ضرر

استبدال المنتج و/أو أيا كان، وله صلة بشراء أو 

 .العروض االستفادة أو عدم االستفادة من

 

 

  تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها بالحق في إنهاء أو

ض، أو إجراء أي وتعديل الميزات ذات الصلة بالعر

تعديل أو إلغاء أو حذف أو إضافة على أي من هذه 

الشروط واألحكام في أي وقت سواء قبل فترة العرض 

 .أو خاللها

 

 

  سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة

أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام أو بالعمالء، 
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 Samsung shall be entitled at its sole and 

absolute discretion to terminate or modify 

the benefits associated with the Offers or 

to modify, vary, delete or add to any of 

these Terms and Conditions at any time 

prior or during the Promotion Period. 

 

 Any dispute of whatever nature directly or 

indirectly related to these Terms and 

Conditions or to the Customers, shall be 

governed by the laws of the country 

where the Store is located, and shall be 

resolved by the competent courts in that 

country. 

 

لحكم وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة 

التي يقع بها المتجر المعتمد، وكذلك لقرارات المحاكم 

 المختصة في دولة المتجر. 

 

 

 
HELPBIT 

Terms and Conditions  الشروط واألحكام 

 These Terms and Conditions 
comprise an offer (“Offer”) whereby 
customers purchasing the new 
Samsung Galaxy S10 or S10+ or 
S10e or Note10 or Note10+ (the 
“Device(s)”) from authorized retail 
stores (“Stores”) in the United Arab 
Emirates can get a 25% discount on 
Helpbit services in United Arab 
Emirates, available on the following 
link: www.helpbit.com (“Helpbit 
Website”), in a form of an electronic 
voucher (“Voucher”) updated from 
time to time,. 

 Vouchers are only accessible through 
Samsung Members Application pre-
installed on the Device. 

 The Offer is valid from 1st March, 2019 
to 30 June, 2019 (“Offer Period”). 

 In order to avail the Offer and redeem 
the discount, customers are required 
to use a promo code (embedded in 
the Voucher) to be used in the Helpbit 
Website. 

 The discount available on the 
Voucher will not exceed a value of 

 حيث"( عرض)" عرًضا واألحكام الشروط هذه تتضمن 

 هواتف يقومون بشراء  الذين للعمالء يمكن

Samsung Galaxy S10 و S10e و S10 +او 

Note10  او Note10+ "(( األجهزة) األجهزة")من 

 اإلمارات في"( المتاجر)" المعتمدة التجزئة متاجر

 خدمات على٪ 25 خصم على الحصول المتحدة العربية

Helpbit على المتوفرة  ، المتحدة العربية اإلمارات في 

 موقع)" www.helpbit.com: التالي الرابط

Helpbit )"(القسيمة)" إلكترونية قسيمة شكل على"، 

 .، آلخر وقت من تحديثه يتم والذي

 

 استخدام العمالء على يجب القسيمة، من لالستفادة 

 Samsung تطبيق خالل من الترويجي اللرمز

Members  ,كما واألحكام الشروط على الموافقة و 

 التطبيق في مذكور هو

 إلى 2019(  ماِرس) آذار 1  من   العرض هذا يسري 

 "(.  العرض فترة)" 2019( يونيو) حزيران  30

 رمز استخدام عمالءعلى ال ، العرض من لالستفادة 

 .Helpbit موقع على ( القسيمة في مدمج) ترويجي

 

 

 

http://www.helpbit.com/
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AED 150 per service and may not be 
used more than 5 times. 

 This Offer is not available after the 
last day of the Offer Period and 
Customers shall not be able to utilize 
it thereafter. 

 The Offer cannot be exchanged for 
cash and cannot be used in 
conjunction with any other discount or 
promotion.  

 Samsung shall not be liable to the 
Customer for any loss and/or 
damages of any kind suffered in 
connection with utilizing this Offer or 
the inability to use this Offer. 

 Samsung shall be entitled at its sole 
and absolute discretion to terminate 
or modify the benefits associated with 
the Offer or to modify, vary, delete or 
add to any of these Terms and 
Conditions at any time prior or during 
the Offer Period. 

 

 Any dispute of whatever nature 
directly or indirectly related to these 
Terms and Conditions or to the 
Customers, shall be governed by the 
laws of the country where the Stores 
are located, and shall be resolved by 
the competent courts in that country.  

 150 التتجاوز القسيمة على  ةالمتوفر قيمة الخصم  

 .مرات 5 من أكثر ااستخدامه يجوز وال خدمة لكل درهم

 

  فترة من األخير اليوم انتهاء العرض غير متوفر بعدهذا 

 االستفادة للعمالء يحق الوبالتالي العرض الترويجي، 

 . بعد ذلك منه

 استبدال هذا العرض نقداً، وال استخدامه  يمكن ال

 بالتزامن مع أي خصم أو عرض ترويجي آخر.

 

  تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو

أضرار، من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض أو 

بعدم تمكن العميل من االستفادة من العرض ألي سبب 

 ن. كا

  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو تعديل

المزايا المرتبطة بالعرض، أو إجراء أي تعديل أو تغيير 

أو حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، 

 في أي وقت قبل أو خالل فترة العرض.

 

 مباشرة صلة وله طبيعته كانت مهما نزاع أي سيخضع 

 بالعمالء، أو واألحكام الشروط بهذه مباشرة غير أو

 دولة في بها المعمول والتشريعات القوانين وتفسير لحكم

 المحاكم لقرارات وكذلك المعتمد، المتجر بها يقع التي

 .المتجر دولة في المختصة

 

 

 
  

KCAL 

Terms and Conditions  الشروط واألحكام 

 This promotion (the “Promotion”) 
comprises an opportunity whereby 
customers may be able to obtain an 
offer (“Offer”) where a free 2-week 
Kcal Extra Meal Plan when signing 
up for 4 weeks on Set-To-Go Meal 
Plans provided by KCal upon the 
purchase of the new Samsung 
Galaxy S10 or S10+ or S10e or 
Note10 or Note10+ (the “Device(s)”) 
from authorized retailers in the 
United Arab Emirates (“Stores”). 

 

 الترويجي العرض"( الترويجي العرض هذا يتضمن"( 

عند  اسبوعين مجانا  توجبا على الحصول فرصة على

 من مقدمة أسابيع، 4 لمدة الجاهزة الوجبات برنامج شراء

  Galaxy هاتف شراء عند فقط وذلك Kcal قبل

S10e أوS10 أوS10 +أو Note10  او 

Note10+ "(الجهاز )"بالتجزئة البيع متاجر من 

 ."(المتاجرالمتحدة )" العربية اإلمارات في المعتمدة
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 The Promotion is valid from 1st 
March, 2019 to 31 December, 2019 
(“Promotion Period”). 

 This Offer can be obtained through 
accessing the Samsung Members 
application. 
 

 In order to avail the Offer, customers 
are required to use the Kcal Extra 
promo code they receive upon 
accessing the Kcal entry on the 
Samsung Members application and 
agree to the terms and conditions as 
provided therein and visit the website 
www.kcalextra.com/samsung  to 
book for the 4 weeks set-to-go meal 
plan. 

 Samsung does not guarantee and 
shall not by any means be held liable 
to customer in any event a customer 
does not avail the Offer due to KCal 
extra terms and conditions. 

 

 This Offer is not available after the 
last day of the Promotion Period and 
customers shall not be able to utilize 
it thereafter. 

 

 The Offer cannot be exchanged for 
cash and cannot be used in 
conjunction with any other discount 
or promotion. 

  
 

 Samsung shall not be liable to the 
customer for any loss and/or 
damages of any kind suffered in 
connection with utilizing this Offer or 
the inability to use this Offer. 

 

 Samsung shall be entitled at its sole 
and absolute discretion to terminate 
or modify the benefits associated 
with the Offer or to modify, vary, 
delete or add to any of these Terms 
and Conditions at any time prior or 
during the Promotion Period. 

 

 2019(  ماِرس) آذار 1 من الترويجي العرض يسري 

 العرض فترة)" 2019( ديسمبر) أول كانون 31 إلى

 "(. الترويجي

 الهواتف تطبيق خالل من العرض إلى الوصول يمكن 

   Samsung Members الذكية

 

 

 العمالء على يتعين ، الترويجي العرض من لالستفادة 

 عند يتلقونه الذي الترويجي Kcal Extra رمز استخدام

 Samsung تطبيق في Kcal إلى الدخول

Members واألحكام الشروط على والموافقة 

 الموقع وزيارة التطبيق هذا في عليها المنصوص

 www.kcalextra.com/samsung اإللكتروني

 .أسابيع 4 لمدة الجاهزة الوجبات برنامج شراءل

 

 

 أي على العمالء حصول عدم عن مسؤولة غير سامسونج 

 االضافية Kcal وأحكام شروط بسبب خصم

 

 

 

 

  فترة من األخير اليوم انتهاء العرض غير متوفر بعدهذا 

 منه االستفادة للعمالء يحق الوبالتالي العرض الترويجي، 

 . بعد للك

 

 نقداً، وال  الترويجياستبدال هذا العرض  يمكن ال

 استخدامه بالتزامن مع أي خصم أو عرض ترويجي آخر.

 

 

 

  تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو

ذات صلة بالعرض أو بعدم  أضرار، من أي نوع كانت

 تمكن العميل من االستفادة من العرض ألي سبب كان. 

 

  تعديل تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو

المزايا المرتبطة بالعرض، أو إجراء أي تعديل أو تغيير 

أو حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، 

 في أي وقت قبل أو خالل فترة العرض الترويجي.

 

 

 

  يقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء أكان

متصالً بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط 

http://www.kcalextra.com/samsung
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 Any dispute of whatever nature 
directly or indirectly related to these 
Terms and Conditions or to the 
Customers, 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.  

واألحكام أو بالعرض و/أو بمشاركة العميل في العرض، 

سيخضع لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة، وسيتم 

من قبل المحاكم ذات االختصاص في والنظر فيه تسويته 

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة. إمارة دبي،

 

 

 

 

 

 

 

 

Apparel 

Apparel Group  
Terms and Conditions 

 الشروط واألحكام
 المتعلقة بعرض

Apparel Group 
 

 This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers are able to obtain vouchers 
(“Voucher(s)”) containing discounts 
for multiple brands in various market 
outlets (“Outlets”) upon the purchase 
(“Purchase(s)”) of the new Samsung 

Galaxy S10 or S10+ or S10e or 

Note10 or Note10+ (the 
“Device(s)”) only from authorized 
retailers in the United Arab Emirates, 
Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain.   

 Upon completing the Purchase and 
receiving the Device customers may 
be entitled to the Vouchers through 
the use of the pre-installed Samsung 
Members application (“Application”) 

in the Device.  

 In order to avail the Vouchers 
customers are required to show the 
Voucher to the Outlets personnel, 
whom will input a unique code to 
redeem the Voucher. 

 The Promotion is valid from 1st March 
2019 until the 31st December 2019 
(the “Promotion Period”). The 
Voucher shall not be redeemable after 
the last day of the Promotion Period. 

 
 "( العرض الترويجييتضمن هذا العرض الترويجي )"

للعمالء الحصول على قسائم فرصة تتيح 

 لعدةخصومات خاصة  تتضمن ("القسائم/"القسيمة)

(، عند "المتاجر") متاجر متنوعة منتجات مختلفة من

 Galaxy   S10e هاتف ("الشراء"شراء )

 10oteN+  او  10oteN او+ S10أو S10أو

من متاجر البيع بالتجزئة المعتمدة في فقط "( الجهاز)"

، ُعمان، والكويت، وقطر، واإلمارات العربية المتحدة

 .البحرينو

  ،عند اإلنتهاء من عملية الشراء وبالتالي إستالم الجهاز

عن طريق فقط قسائم العلى يحق للعمالء الحصول 

 Samsung Membersتطبيق إستخدام 

  في الجهاز. حمل"( المالتطبيق)"

  لالستفادة من القسيمة، يجب على العمالء إبراز القسيمة

مميزاً في لموظف المتجر الذي بدوره سيدخل رمزاً 

 الجهاز يتيح له المطالبة بالقسيمة.

 

  2019آذار( ) ماِرس 1يسري العرض الترويجي من  

العرض فترة )" 2019كانون أول )ديسمبر(  31إلى 

"(. ال يمكن صرف القسيمة بعد انتهاء آخر الترويجي
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 This Voucher can only be redeemed 
once. 

 This Voucher cannot be exchanged 
for cash. 

 Samsung does not guarantee and 
shall not by any means be held liable 
to customer in any event a customer 
does not avail any Discount. 

 The Voucher may not be exchanged 
for cash and/or be used in conjunction 
with any other voucher or discount. 
Promotion may not be combined with 
any other offer, sale promotion, or 
prior purchase/reservation.  

 Samsung reserves the right to modify, 
vary, delete or add to any of these 
Terms and Conditions at any time 
prior or during the Promotion Period. 

 Samsung shall not be liable to 
customers for any loss and/or 
damages of any kind whatsoever, 
suffered in connection with the 
Promotion or customer’s inability to 
avail the Discount.  

 Samsung shall be entitled at its sole 
and absolute discretion to terminate or 
modify the benefits associated with 
the Promotion or to modify, vary, 
delete or add to any of these Terms 
and Conditions at any time prior or 
during the Promotion Period.  

 

 Any dispute of whatever nature 
directly or indirectly related to these 
Terms and Conditions or to the 
Customers, shall be governed by the 
laws of the country where the Store is 
located, and shall be resolved by the 
competent courts in that country.  

 يوم من العرض الترويجي.

 

 .يمكن صرف القسيمة مرة واحدة فقط 
 

 

 .ًال يمكن صرف هذه القسيمة نقدا 
 

  عدم ضامنة لمسؤولة عن وغيرتعتبر سامسونج غير

 .الخصم منالعميل  إستفادة

 
 

  بالتزامن ال يمكن صرف القسيمة نقداً، و/أو استعمالها

أو خصم آخر. كما ال يمكن دمج  مع أي قسيمة أخرى

هذا العرض مع أي عرض ترويجي آخر أو قبل الشراء 

 الحجز. /

 

  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء أي

تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي من هذه 

الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة 

 العرض. 

 

 

  تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو

ضرر، أيا كان نوعه، له صلة بالعرض الترويجي أو 

من االستفادة من الخصم ألي سبب  الزبائنبعدم تمكن 

 كان. 

 

  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق، وبملء إرادتها

وفقاً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء 

طة بالعرض الترويجي، أو تبفة للمزايا المرأو إضا

إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافة على أي من 

هذه الشروط واألحكام، وفي أي وقت سواء قبل فترة 

 العرض الترويجي أو خاللها.

 

  أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة سيخضع

أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام أو بالعمالء، 

م وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة لحك

، وكذلك لقرارات المحاكم التي يقع بها المتجر المعتمد

 . دولة المتجرالمختصة في 
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Paris Gallery 

Paris Gallery 
Terms and Conditions 

 الشروط واألحكام
 المتعلقة بعرض

Paris Gallery 
 

 This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity for customers 
to obtain special discount vouchers 
(“Voucher(s)”) from Paris Gallery shops 
across the United Arab Emirates (“Paris 
Gallery Shop(s)”) upon the purchase of 
any of the following new Samsung Galaxy 
phones S10 or S10+ or S10e or Note10 
or Note10+ (the “Device(s)”) from 
authorized retailers in United Arab 
Emirates (“Store(s)”).   

 Upon completing the purchase from the 
Store and receiving the Device customers 
will be entitled to the Voucher through 
accessing the Samsung Members 
application (“Application”) pre-installed 
on the Device which will set the amount of 
discount available on the Voucher.  

 In order to redeem the Vouchers and avail 
the discount customers are required to 
show the Voucher to the Paris Gallery 
Shop personnel. 

 The Promotion is valid from 1st March 
2019 until the 31st December 2019 (the 
“Promotion Period”) the Voucher shall 
not be redeemable after the last day of 
the Promotion Period. 

 

 "( العرض يتضمن هذا العرض الترويجي

"( فرصة تتيح للعمالء الحصول على الترويجي

 حالتم من "(القسيمة)"قسائم خصومات خاصة 

 باإلمارات العربية المتحدةباريس جاليري 

 عند شراء هاتف "(محل/محالت باريس جاليري)"

+ S10أو S10أو Galaxy   S10e سامسونج 

"( من الجهاز)" +10oteN او  10oteN او

اإلمارات العربية متاجر البيع بالتجزئة المعتمدة في 

 ."(اجرجر/المتالمت)" المتحدة

  وبالتالي من المتجر عند اإلنتهاء من عملية الشراء

قسائم الإستالم الجهاز، يحق للعمالء الحصول على 

 Samsungتطبيق  من خالل الدخول إلى

Members "(المثبت التطبيق )" ًالجهازفي مسبقا 

والذي سيحدد قيمة الخصومات المتوفرة على 

 . القسيمة

 

 يجب على العمالء وصرفها لالستفادة من القسيمة ،

الذي  محل باريس جاليريإبراز القسيمة لموظف 

قيمة الخصومات المبينة على بدوره سيتحقق من 

 القسيمة.

  (ماِرسأذار ) 1يسري العرض الترويجي من  

 2019كانون أول )ديسمبر(  31إلى  2019
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 The Voucher may not be exchanged for 
cash and/or be used in conjunction with 
any other voucher or discount. Promotion 
may not be combined with any other offer, 
sale promotion.  

 Samsung reserves the right to modify, 
vary, delete or add to any of these Terms 
and Conditions at any time prior or during 
the Promotion Period. 

 Samsung shall not be liable to customers 
for any loss and/or damages of any kind 
whatsoever, suffered in connection with 
the Promotion or customer’s inability to 
utilize the Voucher and avail the discount.  

 Samsung shall be entitled at its sole and 
absolute discretion to terminate or modify 
the benefits associated with the 
Promotion or to modify, vary, delete or 
add to any of these Terms and Conditions 
at any time prior or during the Promotion 
Period.  

 

 Any dispute of whatever nature directly or 
indirectly related to these Terms and 
Conditions, to the discount and/or 
customer’s participation in the Promotion, 
shall be governed by the laws of the 
United Arab Emirates, and shall be 
resolved by the competent courts in the 
Emirate of Dubai, UAE.  

ال يمكن صرف و "(فترة العرض الترويجي)"

 القسيمة بعد انتهاء آخر يوم من العرض الترويجي.

 

  ها خدامالقسيمة نقداً، و/أو است إستبدالال يمكن

بالتزامن مع أي قسيمة أخرى أو خصم آخر. كما ال 

 يمكن دمج هذا العرض مع أي عرض ترويجي آخر.

 
 

  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء أي

تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي من هذه 

الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة 

 العرض. 

 

  تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان

و/ أو ضرر، أيا كان نوعه، له صلة بالعرض 

االستفادة من الترويجي أو بعدم تمكن الزبائن من 

 الخصم ألي سبب كان. القسيمة و

 

  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق، وبملء

ً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي  إرادتها وفقا

تعديل أو إلغاء أو إضافة للمزايا المرتبطة بالعرض 

الترويجي، أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو 

واألحكام، وفي أي إضافة على أي من هذه الشروط 

 وقت سواء قبل فترة العرض الترويجي أو خاللها.

 

  سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة

مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام 

المتعلقة بالخصم و/أو مشاركة العمالء في هذا 

العرض، لحكم وتفسير القوانين والتشريعات 

عربية المتحدة، المعمول بها في دولة اإلمارات ال

وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في إمارة دبي، 

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 

Terms and Conditions 
Yas Hotel Abu Dhabi Promotion  

 شروط وأحكام

 فندق ياس- أبو ظبي 

 This promotion (“Promotion”) consists of 
an opportunity whereby customers may 
be able to obtain certain discounts 
(“Discount”) on the hotel stay at Yas 
Hotel Abu Dhabi in Yas Island, inclusive 

 ( الترويجي العرض)" الترويجي العرض هذا يشتمل"

 على الحصول خاللها من للعمالء يمكن فرصة على

 في الفندقية اإلقامة على"( الخصم)" معينة خصومات

 ذلك في بما ، ياس جزيرة في ظبي أبو ياس فندق



15 
 

of breakfast. This Promotion also includes 
certain benefits to customers including 
Early check-in at 9am or Late check-out 
at 6pm in addition to an access to Yas 
Island Theme Parks (“Benefits”).  
 

 This Promotion is limited to customers 
purchasing the new Samsung Galaxy 
S10 or S10+ or S10e or Note10 or 
Note10+, Note9, S9, S9+, or Note8 
(“Device(s)”) from Samsung brand shops 
and authorized retail Samsung stores in 
the United Arab Emirates (“Stores”). 
 

 

 This Promotion is valid until 31st 
September 2019 (the “Promotion 
Period”). 
 

 Customers purchasing the Device can 
make their booking for their stay at Yas 
Hotel (“Booking(s)”) by accessing the 
Samsung Members smart phone 
application (“Application”) pre-installed 
on the Device. 

 

 Once the Application is accessed 
customers will be given a booking code in 
order to avail the Discount to be used in 
completing the Booking process strictly 
during the Promotion Period. 
  

 Bookings shall be subject to standard 
booking policies & Yas Hotel terms and 
conditions.  
 

 Bookings shall at all times be subject to 
Yas Hotel room availability.  
 

 The Discount may not be exchanged for 
cash and cannot be used in conjunction 
with any other promotion.  

 Samsung reserves the right to modify, 

vary, delete or add to any of these Terms 

and Conditions at any time prior or during 

the Promotion Period. 

 

 مزايا على أيًضا العرض هذا يشتمل .اإلفطار وجبة

 المبكر الوصول تسجيل ذلك في بما للمسافرين معينة

 في المتأخر المغادرة تسجيل أو صباًحا 9 الساعة في

 حدائق إلى الوصول إلى باإلضافة مساءً  6 الساعة

 "(.المزايا)" ياس جزيرة

 

 أي  يقومون بشراء الذين عمالءلل العرض هذا يقتصر

 Samsung Galaxy S10 هواتفهاتف من 

 أو ,S9+أو S9أو Note9 أو S10+ وأ S10eوأ

10oteN  10+ اوoteN او Note8   "(األجهزة 

 ومتاجر التجارية سامسونج متاجر من("( األجهزة)

 اإلمارات دولة في سامسونج من المعتمدة التجزئة

 "(.المتاجر)" المتحدة العربية

 

 سبتمبر 31 لغاية القسيمة هذه من اإلستفادة يمكن 

 "(.الترويجي العرض فترة)" 2019( أيلول)

 

 إجراء هاتفاليقومون بشراء  الذين للعمالء يمكن 

"(( الحجوزات) الحجز)" ياس فندق في إقامتهم حجز

 الذكي الهاتف تطبيق إلى الوصول طريق عن

 المحمل Samsung بأعضاء الخاص"( التطبيق)"

 .الجهاز على

 

 العمالء تزويد سيتم ، التطبيق إلى الوصول بمجرد 

 المراد الخصم من االستفادة أجل من الحجز برمز

 العرض فترة خالل الحجز عملية إتمام في استخدامه

 .الترويجي

 

 

 

 وأحكام وشروط الحجز لسياسات الحجوزات تخضع 

 .ياس فندق

 

 

 غرف لتوافر األوقات جميع في الحجوزات تخضع 

 .ياس فندق

 

  هذا العرض الترويجي  صرف او استبدالال يمكن

استخدامه بالتزامن مع أي عرض ترويجي  اونقداً، 

 آخر.

  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو

، أو إجراء الترويجي المرتبطة بالعرضتعديل المزايا 
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 Samsung does not guarantee and shall 

not be liable to customers for any loss 

and/or damages of any kind whatsoever, 

suffered in connection with the Promotion 

or Customer’s inability to avail the 

Discount or Benefits.  

 Any dispute of whatever nature directly or 

indirectly related to these Terms and 

Conditions, shall be governed by the laws 

of the United Arab Emirates, and shall be 

resolved by the competent courts in the 

Emirate of Dubai, UAE.  

أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي من هذه 

الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة 

 العرض الترويجي.

  /تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و

 أو أضرار، من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض

يل من االستفادة من أو بعدم تمكن العم الترويجي

 العرض ألي سبب كان.

  يقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء

أكان متصالً بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه 

و/أو  الترويجي الشروط واألحكام أو بالعرض

، سيخضع الترويجي بمشاركة العميل في العرض

تسويته لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة، وسيتم 

والنظر فيه من قبل المحاكم ذات االختصاص في 

 إمارة دبي، بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

Terms and Conditions 
Farah Experiences 

 شروط وأحكام

Farah Experiences 

 This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers may be able to obtain a 
voucher (“Voucher”) consisting 30% 
discount (“Discount”) on a general 
admission to a two day and two park 
pass (“Pass”).  

 This Promotion is limited to customers 
purchasing the new Samsung Galaxy 
S10 or S10+ or S10e or Note10 or 
Note10+ (“Device(s)”) from Samsung 
brand shops and authorized retail 
Samsung stores in the United Arab 
Emirates (“Stores”). 

 The Pass entitles customers to access 
two of any of the following parks of their 
choice: (i) Ferrari World Abu Dhabi; (ii) 
Yas Waterworld Abu Dhabi; or (iii) Warner 
Bros. World™ Abu Dhabi (“Parks”).  

 The Voucher can only be obtained on 

Samsung Members smart phone 

application pre-installed on the Device.  

 ( الترويجي العرض)" يالترويج العرض هذا يشتمل"

 على الحصول خاللها من للعمالء يمكن فرصة على

٪ 30 خصم على تشتمل"( قسيمة)" قسيمة

الدخول لمدة يومين لمتنزهين تخولهم "( الخصم)"

 ."(الدخول)"

 

 يقومون بشراء الذين عمالءلل العرض هذا يقتصر 

 S10أو Samsung Galaxy  S10e هواتف

 الجديدة +Note10 او  Note10 او+ S10أو

 سامسونج متاجر من("( األجهزة) األجهزة)"

 في سامسونج من المعتمدة التجزئة ومتاجر التجارية

 "(.المتاجر)" المتحدة العربية اإلمارات دولة

 من أي من اثنين إلى الوصول العمالء الدخول يمنح 

 :يختارونها التي التالية الحدائق

Ferrari World Abu Dhabi, Yas 

 Waterworld Abu Dhabi اوWarner  

Bros. World™ Abu Dhabi 

  القسيمة إال من خالل تطبيق  على  الحصولال يمكن

Samsung Members  )"المحمل  )"التطبيق

 على الجهاز.
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 Customer can present the Voucher to the 
ticketing counters at the Parks in order to 
redeem the Discount. 
 

 This Promotion is valid from 1st March 
2019 until 15th January 2020 (the 
“Promotion Period”). 

 

 The following General Park Terms and 

Conditions available on the link below 

shall apply to this Promotion 

www.ferrariworldabudhabi.com, 

www.yaswaterworldabudhabi.com, 

www.wbwworldabudhabi.com   

 
 

 

 

 Samsung does not guarantee and shall 

not by any means be held liable to the 

Voucher holder in any event he/she does 

not obtain access to the Park for any 

reason or his/her inability to avail The 

Promotion and relevant Discounts  terms 

and conditions. 

 The Voucher may not be exchanged for 
cash and cannot be used in conjunction 
with any other promotion.  

 

 Samsung reserves the right to modify, 

vary, delete or add to any of these Terms 

and Conditions at any time prior or during 

the Promotion Period. 

 

 Samsung shall not be liable to the 

Voucher holders for any loss and/or 

damages of any kind whatsoever, 

suffered in connection with the Promotion 

or Customer’s inability to avail the 

Voucher.  

 Any dispute of whatever nature directly or 

indirectly related to these Terms and 

Conditions, to the Voucher and/or its 

  على المشترين حاملي القسيمة تقديم القسيمة التي تم

 شباك التذاكرالحصول عليها من خالل التطبيق إلى 

 لإلستفادة من الخصم و الدخول إلى المتنزه.

 1 من بالفترة إال القسيمة هذه من اإلستفادة يمكن ال 

( شباط) فبراير 15 حتى 2019( مارس) آذَار

 "(.الترويجي العرض فترة)" 2020

  بالعرض الترويجيتخضع جميع المزايا المرتبطة 

 ةعلى الروابط التالي المتوفرةحكام والشروط لال

,  www.ferrariworldabudhabi.com

,  www.yaswaterworldabudhabi.com

www.wbwworldabudhabi.com. 

 

  ال تضمن سامسونج وال تتحمل بأي شكل من األشكال

حامل القسيمة في أي حال عدم تمكن المسؤولية عن 

من األحوال من الدخول إلى المتنزه ألي سبب من 

شروط الاألسباب أو عدم قدرته على االستفادة من 

 حكام االو

  هذا العرض الترويجي نقداً،  صرف او استبد ال يمكن

 استخدامه بالتزامن مع أي عرض ترويجي آخر. او

  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو

، أو إجراء الترويجي تعديل المزايا المرتبطة بالعرض

أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي من هذه 

، في أي وقت قبل أو خالل فترة الشروط واألحكام

 العرض الترويجي.

 

  /تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و

 أو أضرار، من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض

أو بعدم تمكن العميل من االستفادة من  الترويجي

 العرض ألي سبب كان.

  يقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء

صورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه أكان متصالً ب

و/أو  الترويجي الشروط واألحكام أو بالعرض

، سيخضع الترويجي بمشاركة العميل في العرض

لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة، وسيتم تسويته 

http://www.ferrariworldabudhabi.com/
http://www.yaswaterworldabudhabi.com/
http://www.wbwworldabudhabi.com/
http://www.ferrariworldabudhabi.com/
http://www.yaswaterworldabudhabi.com/
http://www.wbwworldabudhabi.com/
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holder’s participation in the Promotion, 

shall be governed by the laws of the 

United Arab Emirates, and shall be 

resolved by the competent courts in the 

Emirate of Dubai, UAE.  

 

والنظر فيه من قبل المحاكم ذات االختصاص في 

 إمارة دبي، بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

ENAYA  
Terms and Conditions 

 الشروط واألحكام
 المتعلقة بعرض

ENAYA 
 

 This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers are able to obtain 
vouchers (“Voucher(s)”) containing 
discounts for car wash, lubricant 
services, minor mechanical repairs, 
AC Services, auto – detailing and 
window tinting upon the purchase 
(“Purchase(s)”) of the new Samsung 

Galaxy S10 or S10+ or S10e or 

Note10 or Note10+ (the 
“Device(s)”) only from authorized 
retailers in the United Arab Emirates, 
Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain.   

 Upon completing the Purchase and 
receiving the Device customers may 
be entitled to the Vouchers through 
the use of the pre-installed Samsung 
Members application (“Application”) 
in the Device.  

 In order to avail the Vouchers 
customers are required to show the 
Voucher to the branch personnel. 

 The Promotion is valid from 1st 
August 2019 until the 31st August 
2020 (the “Promotion Period”) and it 
is only available in Bahrain. The 
Voucher shall not be redeemable 
after the last day of the Promotion 
Period. 

 This Voucher cannot be exchanged 
for cash. 

 Samsung does not guarantee and 
shall not by any means be held liable 

 
 "( العرض الترويجييتضمن هذا العرض الترويجي )"

للعمالء الحصول على قسائم فرصة تتيح 

على خصومات خاصة  تتضمن ("القسائم/"القسيمة)

 ، التشحيم زيوت خدمات ، السيارات غسيلخدمة 

 تفصيل ، تكييف خدمات ، طفيفة ميكانيكية إصالحات

 هاتف ("الشراء"، عند شراء ) النوافذ صبغ ، السيارات

 Galaxy  S10e أوS10 أوS10 +10 اوoteN  

من متاجر البيع فقط "( الجهاز)" 10oteN+  او

، قطر، واإلمارات العربية المتحدةبالتجزئة المعتمدة في 

 .البحرين، وُعمان، والكويتو

  ،عند اإلنتهاء من عملية الشراء وبالتالي إستالم الجهاز

عن طريق فقط قسائم العلى يحق للعمالء الحصول 

"( التطبيق)" Samsung Membersتطبيق إستخدام 

  في الجهاز. حملالم

  لالستفادة من القسيمة، يجب على العمالء إبراز القسيمة

 .الفرعلموظف 

  2019(بآ) اغسطس 1يسري العرض الترويجي من  

فترة العرض )" 2020( بآ) اغسطس 31إلى 

صرف . ال يمكن وهو متوفر فقط في البحرين "(الترويجي

 القسيمة بعد انتهاء آخر يوم من العرض الترويجي.

 

 .ًال يمكن صرف هذه القسيمة نقدا 
 

  عدم ضامنة لمسؤولة عن وغيرتعتبر سامسونج غير

 .الخصم منالعميل  إستفادة
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to customer in any event a customer 
does not avail any Discount. 

 The Voucher may not be exchanged 
for cash and/or be used in 
conjunction with any other voucher or 
discount. Promotion may not be 
combined with any other offer, sale 
promotion, or prior 
purchase/reservation.  

 Samsung reserves the right to 
modify, vary, delete or add to any of 
these Terms and Conditions at any 
time prior or during the Promotion 
Period. 

 Samsung shall not be liable to 
customers for any loss and/or 
damages of any kind whatsoever, 
suffered in connection with the 
Promotion or customer’s inability to 
avail the Discount.  

 Samsung shall be entitled at its sole 
and absolute discretion to terminate 
or modify the benefits associated with 
the Promotion or to modify, vary, 
delete or add to any of these Terms 
and Conditions at any time prior or 
during the Promotion Period.  

 

 Any dispute of whatever nature 
directly or indirectly related to these 
Terms and Conditions or to the 
Customers, shall be governed by the 
laws of the country where the Store is 
located, and shall be resolved by the 
competent courts in that country.  

 

  ال يمكن صرف القسيمة نقداً، و/أو استعمالها بالتزامن مع

أو خصم آخر. كما ال يمكن دمج هذا  أي قسيمة أخرى

العرض مع أي عرض ترويجي آخر أو قبل الشراء / 

 الحجز.

 

  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء أي تعديل

أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط 

 واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة العرض. 

 

  تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو

ضرر، أيا كان نوعه، له صلة بالعرض الترويجي أو بعدم 

 من االستفادة من الخصم ألي سبب كان.  الزبائنتمكن 

 

  ًتحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق، وبملء إرادتها وفقا

للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو 

طة بالعرض الترويجي، أو إجراء أي تبفة للمزايا المرإضا

تعديل، تغيير، حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط 

واألحكام، وفي أي وقت سواء قبل فترة العرض الترويجي 

 أو خاللها.

 

 

 

  أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو سيخضع

غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام أو بالعمالء، لحكم 

التي يقع وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة 

، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في بها المتجر المعتمد

 . دولة المتجر

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sixt Rent a Care  
Terms and Conditions 

 الشروط واألحكام
 المتعلقة بعرض

Sixt Rent a Care 
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 This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers are able to obtain 
vouchers (“Voucher(s)”) containing 
discounts for car rental services upon 
the purchase (“Purchase(s)”) of the 

new Samsung Galaxy S10 or 
S10+ or S10e or Note10 or 
Note10+ (the “Device(s)”) only from 
authorized retailers in the United 
Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Oman 
and Bahrain.   

 Upon completing the Purchase and 
receiving the Device customers may 
be entitled to the Vouchers through 
the use of the pre-installed Samsung 
Members application (“Application”) 
in the Device.  

 In order to avail the Vouchers 
customers are required to show the 
Voucher to Sixt personnel. 

 The Promotion is valid from 1st 
August 2019 until the 31st August 
2020 (the “Promotion Period”) and 
is only available in Bahrain. The 
Voucher shall not be redeemable 
after the last day of the Promotion 
Period. 

 This Voucher cannot be exchanged 
for cash. 

 Samsung does not guarantee and 
shall not by any means be held liable 
to customer in any event a customer 
does not avail any Discount. 

 The Voucher may not be exchanged 
for cash and/or be used in 
conjunction with any other voucher or 
discount. Promotion may not be 
combined with any other offer, sale 
promotion, or prior 
purchase/reservation.  

 Samsung reserves the right to 
modify, vary, delete or add to any of 
these Terms and Conditions at any 
time prior or during the Promotion 
Period. 

 Samsung shall not be liable to 
customers for any loss and/or 

 "( العرض الترويجييتضمن هذا العرض الترويجي )"

قسائم للعمالء الحصول على فرصة تتيح 

على خصومات خاصة  تتضمن ("القسائم/"القسيمة)

 هاتف ("الشراء"، عند شراء )خدمة استئجار المركبات

 Galaxy  S10e أوS10 أوS10 +10 اوoteN  

من متاجر البيع فقط "( الجهاز)" 10oteN+  او

، قطر، واإلمارات العربية المتحدةبالتجزئة المعتمدة في 

 .البحرين، وُعمان، والكويتو

  ،عند اإلنتهاء من عملية الشراء وبالتالي إستالم الجهاز

عن طريق فقط قسائم العلى يحق للعمالء الحصول 

"( التطبيق)" Samsung Membersتطبيق إستخدام 

  في الجهاز. حملالم

  لالستفادة من القسيمة، يجب على العمالء إبراز القسيمة

 .Sixtشركة لموظف 

  2019(بآ) اغسطس 1يسري العرض الترويجي من  

فترة العرض )" 2020( بآ) اغسطس 31إلى 

. ال يمكن صرف وهو متوفر فقط في البحرين "(الترويجي

 القسيمة بعد انتهاء آخر يوم من العرض الترويجي.

 

 .ًال يمكن صرف هذه القسيمة نقدا 
 

  عدم ضامنة لمسؤولة عن وغيرتعتبر سامسونج غير

 .الخصم منالعميل  إستفادة

 
 

 القسيمة نقداً، و/أو استعمالها بالتزامن مع  ال يمكن صرف

أو خصم آخر. كما ال يمكن دمج هذا  أي قسيمة أخرى

العرض مع أي عرض ترويجي آخر أو قبل الشراء / 

 الحجز.

 

  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء أي تعديل

أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط 

 واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة العرض. 

 

  تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو

ضرر، أيا كان نوعه، له صلة بالعرض الترويجي أو بعدم 

 االستفادة من الخصم ألي سبب كان. من  الزبائنتمكن 
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damages of any kind whatsoever, 
suffered in connection with the 
Promotion or customer’s inability to 
avail the Discount.  

 Samsung shall be entitled at its sole 
and absolute discretion to terminate 
or modify the benefits associated with 
the Promotion or to modify, vary, 
delete or add to any of these Terms 
and Conditions at any time prior or 
during the Promotion Period.  

 

 Any dispute of whatever nature 
directly or indirectly related to these 
Terms and Conditions or to the 
Customers, shall be governed by the 
laws of the country where the Store is 
located, and shall be resolved by the 
competent courts in that country.  

  ًتحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق، وبملء إرادتها وفقا

للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو 

طة بالعرض الترويجي، أو إجراء أي تبإضافة للمزايا المر

تعديل، تغيير، حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط 

وقت سواء قبل فترة العرض الترويجي واألحكام، وفي أي 

 أو خاللها.

 

 

 

  أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو سيخضع

غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام أو بالعمالء، لحكم 

التي يقع وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة 

، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في بها المتجر المعتمد

 . دولة المتجر

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terms and Conditions 
MyConcierge  

 شروط وأحكام

MyConcierge 

 This promotion (“Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers may be able to obtain 
certain discounts (“Discount”) on 
dine-in, hotel stays and recreation 
activities under the name of 
MyConcierge(“Benefits”).  
 

 This Promotion is limited to customers 
purchasing the new Samsung Galaxy 
Note10+, Note10 S10, S10e, S10+, 
Note9, S9, S9+, (“Device(s)”) from 
Samsung brand shops and from 
authorized retailers in the United Arab 
Emirates, Qatar, Kuwait, Oman and 
Bahrain. 
 
 

 This Promotion is valid until 31st 
December 2020 (the “Promotion 
Period”). 

 على"( الترويجي العرض)" الترويجي العرض هذا يشتمل 

 خصم على الحصول خاللها من للعمالء يمكن فرصة

المطاعم ، واإلقامات في الفندق واألنشطة على "( الخصم)"

 ."(العروض)" MyConciergeالترفيهية تحت اسم 

 

 أي هاتف  يقومون بشراء الذين عمالءلل العرض هذا يقتصر

او  Samsung Galaxy  Note10   هواتفمن 

+Note10 وأS10e وأS10e وأ +S10 أو Note9 

من  األجهزة) األجهزة)"   Note8أو ,S9+أو S9أو

، اإلمارات العربية المتحدةمتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة في 

 "(.المتاجر)" .البحرين، وُعمان، والكويت، وقطرو

 

 2020( كانون أول) ديسمبر 31 هذا العرض صالح لغاية 

 "(.الترويجي العرض فترة)"

 

 

  •يمكن للعمالء الذين يشترون الجهاز إجراء حجزهم على 

 Samsung.myConcierge.com الرابط التالي
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 Customers purchasing the Device 
can make their booking for the 
Benefits on 
Samsung.myConcierge.com  
(“Booking(s)”) accessible through 
Samsung Members smartphone 
application (“Application”) pre-
installed on the Devices. 
 
 

 Bookings shall be subject to standard 
booking policies & Myconcierge terms 
and conditions.  
 

 The Discount may not be exchanged 
for cash and cannot be used in 
conjunction with any other promotion.  

 Samsung reserves the right to modify, 

vary, delete or add to any of these 

Terms and Conditions at any time 

prior or during the Promotion Period. 

 

 Samsung does not guarantee and 

shall not be liable to customers for any 

loss and/or damages of any kind 

whatsoever, suffered in connection 

with the Promotion or Customer’s 

inability to avail the Discount or 

Benefits.  

 Any dispute of whatever nature 

directly or indirectly related to these 

Terms and Conditions, shall be 

governed by the laws of the United 

Arab Emirates, and shall be resolved 

by the competent courts in the 

Emirate of Dubai, UAE.  

عن طريق إستخدام تطبيق  "((الحجوزات) الحجز)"

Samsung Members "(المحمل في التطبيق )"

 الجهاز.

 

 

  حكام لال بالعرض الترويجيتخضع جميع المزايا المرتبطة

  Myconcierge لوالشروط 
 

  اوهذا العرض الترويجي نقداً،  صرف او استبدالال يمكن 

 استخدامه بالتزامن مع أي عرض ترويجي آخر.

  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو تعديل

، أو إجراء أي تعديل أو الترويجي المزايا المرتبطة بالعرض

من هذه الشروط واألحكام، تغيير أو حذف أو إضافة على أي 

 في أي وقت قبل أو خالل فترة العرض الترويجي.

  تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو

 الترويجي أضرار، من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض

أو بعدم تمكن العميل من االستفادة من العرض ألي سبب 

 كان.

 ه، سواء أكان يقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعت

متصالً بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط 

و/أو بمشاركة العميل في  الترويجي واألحكام أو بالعرض

، سيخضع لقوانين دولة اإلمارات العربية الترويجي العرض

المتحدة، وسيتم تسويته والنظر فيه من قبل المحاكم ذات 

 بية المتحدة.االختصاص في إمارة دبي، بدولة اإلمارات العر
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