
Terms and Conditions 
Booking.com  

 شروط وأحكام
Booking.com  

• This promotion (“Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers may be able to obtain 5% 
cashback (“Discount”) on the hotel 
bookings done through 
booking.com. 
 
 
 

• This Promotion is limited to 
customers purchasing the new 
Samsung Galaxy Fold, Zlip, S20, 
S10, Note9, S9 or Note8 and latest 
A series models (“Device(s)”) from 
Samsung brand shops and 
authorized retail Samsung stores in 
the United Arab Emirates 
(“Stores”). 
 

• This Promotion is valid from 19th 
February 2020 until 31st December 
2020 (the “Promotion Period”). 
 

• Customers purchasing the Device 
can make their hotel bookings 
(“Booking(s)”) by accessing the 
Booking.com link on Samsung 
Members application 
(“Application”) pre-installed on the 
Device in order to receive the 
Discount. 
 
 

• All Bookings shall be subject to 
standard policies of Booking.com   

 
 

• 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 

العرض ھذا العرض الترویجي (" یشتمل •
") على فرصة یمكن للعمالء من الترویجي
استرداد نقدي بقیمة لحصول على خاللھا ا

على الحجوزات الفندقیة ") الخصم(" % 5
  booking.comالتي تتم عبر 

 
 

یقتصر ھذا العرض على العمالء الذین یقومون  •
ھواتف سامسونج أي ھاتف من بشراء 

lip, S20, S10, fGalaxy Fold, Z
Note9, S9 or Note8  وـحدث ھواتف

من متاجر )") (األجھزة جھازال("  Aالفئة 
سامسونج ومتاجر البیع بالتجزئة المعتمدة من 
سامسونج في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

 ").المتاجر("
 

 
فبرایر  19یسري ھذا العرض الترویجي من  •

(فترة  2020دیسمبر  31إلى  2020
 العرض الترویجي).

على العمالء من مشتري ھذه األجھزة إجراء  •
حجوزاتھم ("الحجوزات") عبر الدخول إلى 

من خالل  Booking.comرابط الموقع 
 Samsung Members تطبیق 

("التطبیق") المثبت في الجھاز حتى یحق لھم 
 الحصول على الخصم.

  
 

ستخضع جمیع الحجوزات لسیاسات  •
Booking.com .االعتیادیة 

 
 
ستبدال الخصم نقداً، وال استخدامھ ال یمكن ا •

 بالتزامن مع أي عرض ترویجي آخر.
 

تحتفظ شركة سامسونج لنفسھا بالحق في  •

إجراء أي تعدیل، أو تغییر، أو حذف، أو 

إضافة على أي من ھذه الشروط واألحكام، في 

 أي وقت قبل أو خالل فترة العرض الترویجي.



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.  

• 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.  

 
 

 

تعتبر شركة سامسونج غیر ضامنة وال  •

مسؤولة عن أي فقدان و/ أو أضرار، من أي 

نوع كانت، وذات صلة بالعرض الترویجي أو 

بعدم تمكن العمیل من االستفادة من الخصم ألي 

 سبب كان.

یقر العمیل بأن أي نزاع مھما كانت طبیعتھ، 
سواء أكان متصالً بصورة مباشرة أو غیر 
مباشرة بھذه الشروط واألحكام، سیخضع 

مارات العربیة المتحدة، وسیتم لقوانین دولة اإل
تسویتھ والنظر فیھ من قبل المحاكم ذات 
االختصاص في إمارة دبي، بدولة اإلمارات 

 العربیة المتحدة.
 

 
  



Terms and Conditions 
IMG World of Adventure 

 شروط وأحكام
IMG World of Adventure 

• This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers may be able to obtain a 
on day ticket free pass entry 
(“Ticket”) to IMG World of 
Adventure (“Park”) for customers 
purchasing the new Samsung 
Galaxy Fold, ZFlip, S20, S10, 
Note10 (“Device(s)”) from Samsung 
brand shops and authorized retail 
Samsung stores in the United Arab 
Emirates (“Stores”). Ticket can be 
accessed in a form of a voucher 
(“Voucher”) on the Samsung 
Members application. 

• In order to avail the Ticket the 
Device purchaser must accompany 
at least one additional guest or a 
maximum of five guests to the IMG 
World of Adventure where that 
visitor can enjoy 50% off on the price 
of ticket.  

• The Voucher can only be obtained 
on Samsung Members smart phone 
application pre-installed on the 
Device.  
 

• Customer can present the Voucher 
to the ticketing counters at the Park 
in order to receive the Ticket. 
 
 

• This Promotion is valid from 15th 
February 2020 until 25th July 2020 
(the “Promotion Period”) excluding 
Eid holidays.  

 

• The Park admission Terms and 
Conditions available on the link 
below shall apply to this Promotion  
https://www.imgworlds.com/ 

 

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

العرض ھذا العرض الترویجي (" یشتمل •
") على فرصة یمكن للعمالء من الترویجي

خاللھا الحصول على تذكرة دخول مجانیة 
IMG World of Adventure 

 Samsung") عند شراء ھواتف لتذكرة("ا
Galaxy Fold, ZFlip, S20, S10, 

Note10 ") من األجھزة (األجھزةالجدیدة ("(
متاجر سامسونج ومتاجر البیع بالتجزئة 
المعتمدة من سامسونج في دولة اإلمارات 

")، ویمكن الحصول المتاجرالعربیة المتحدة ("
على التذكرة على شكل قسیمة ("القسیمة") 

 .Samsung Membersعبر تطبیق 
 
 

للحصول على التذكرة، على مشتري الجھاز  •
أن یكون برفقة ضیف واحد على األقل وخمسة 

 IMG World ofضیوف على األكثر إلى 
Adventure حیث سیحصل الزائر على ،

 % من سعر التذكرة.50خصم 
 
 

ال یمكن الحصول على  القسیمة إال من خالل  •
  Samsung Membersتطبیق 
 الجھاز. المحمل على ("التطبیق")

 
 

على المشترین من حاملي القسیمة تقدیم  •

القسیمة التي تم الحصول علیھا من خالل 

لإلستفادة من الخصم  شباك التذاكرالتطبیق إلى 

 و الدخول إلى المتنزه.

إلى  2020فبرایر  15یسري العرض من  •

("فترة العرض الترویجي")  2020یولیو  25

 باستثناء أیام األعیاد.

شروط وأحكام الدخول إلى المنتزه والمتوفرة   •

على الرابط الموضح أدناه، ستطبق على ھذا 

العرض 

/https://www.imgworlds.com 

 

https://www.imgworlds.com/
https://www.imgworlds.com/


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 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 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.  

 

 

تعتبر شركة سامسونج غیر ضامنة وال  •

مسؤولة عن عدم دخول حامل القسیمة إلى 

المنتزه ألي سبب من األسباب أو لعدم تمكن 

العمیل من االستفادة من شروط وأحكام ھذا 

 العرض. 

ال یمكن استبدال القسیمة نقداً، وال استخدامھا  •

 بالتزامن مع أي عرض ترویجي آخر.
 

ھا بالحق في تحتفظ شركة سامسونج لنفس •

إجراء أي تعدیل، أو تغییر، أو حذف، أو 

إضافة على أي من ھذه الشروط واألحكام، في 

 أي وقت قبل أو خالل فترة العرض الترویجي.

 
 

تعتبر شركة سامسونج غیر ضامنة وال  •

مسؤولة عن أي فقدان و/ أو أضرار، من أي 

نوع كانت، وذات صلة بالعرض الترویجي أو 

من االستفادة من القسیمة  بعدم تمكن العمیل

 ألي سبب كان.

 

 

یقر العمیل بأن أي نزاع مھما كانت طبیعتھ،  •

سواء أكان متصالً بصورة مباشرة أو غیر 

مباشرة بھذه الشروط واألحكام أو بالعرض 

الترویجي و/أو بمشاركة العمیل في العرض 

الترویجي، سیخضع لقوانین دولة اإلمارات 

سویتھ والنظر فیھ من العربیة المتحدة، وسیتم ت

قبل المحاكم ذات االختصاص في إمارة دبي، 

 بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

 
  



Terms and Conditions Kcal الشروط واألحكامKcal  

• This promotion (the “Promotion”) 
comprises an opportunity whereby 
customers may be able to obtain 
certain discounts on meals 
(“Offer”) from Kcal brands (Kcal 
Extra, Kcal Life, Fuel Up)upon the 
purchase of the new Samsung 
Galaxy Fold, ZFlip, S20 series, S10 
and Note10, Note9 series (the 
“Device(s)”) from authorized 
retailers in the United Arab 
Emirates (“Stores”).  

 
• The Promotion is valid from 15th 

February, 2020 to 31 December, 
2020 (“Promotion Period”). 

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

• Offer comprises of the following 
1- Kcal Extra: Free 2 Weeks Kcal 
Extra meal plan when signing up 
for 4 weeks on set to go meal plans 
provided by Kcal 
2- Kcal Life: 20% off on Kcal life 
restaurants in the UAE 
3- Fuelup: 20% off on Nutrition and 
meal plan from Fuel Up.  

 

• In order to avail the Offer, 
customers are required to use the 
promo code they receive upon 
accessing the Kcal banner on the 
Samsung Members application 
and agree to the terms and 
conditions as provided therein and 
follow the instructions provided 
therein to avail the discount.  

 

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

العرض "(یشتمل ھذا العرض الترویجي  •
على فرصة الحصول على بعض  )"الترویجي

 أو Kcal") على وجبات العرضالخصومات ("
(Kcal Extra, Kcal Life, Fuel Up)  وذلك

 ,Galaxy Fold, ZFlipفقط عند شراء ھاتف 
+ S10أو S10أو S20 Galaxy S10eفئة 
+أو ھواتف فئة Note10او   Note10أو 

Note9 ")من متاجر البیع بالتجزئة الجھاز ("
اإلمارات العربیة المتحدة  المعتمدة في

 ").المتاجر("
 
 

شباط (فبرایر)   15یسري العرض الترویجي من  •
 2020كانون أول (دیسمبر)  31إلى  2020

 "). فترة العرض الترویجي("
 یمكن الوصول إلى العرض من خالل تطبیق •

   Samsung Membersالھواتف الذكیة 
 
 

 سیشمل العرض ما یلي:
1. Kcal Extra خطة وجبات مجانیة من :

Kcal Extra  لمدة أسبوعین عند التسجیل
 أسابیع  4في خطة الوجبات لمدة 

2. Kcal Life على مطاعم 20: خصم %
Kcal Life .في اإلمارات 

3. Fuelup على باقة التغذیة 20: خصم %
 في اإلمارات. Fuelupوالوجبات من  

 

لالستفادة من العرض الترویجي ، یتعین على  •
العمالء استخدام الرمز الترویجي الذي یتلقونھ عند 

 Samsungفي تطبیق  Kcalالدخول إلى 
Members  والموافقة على الشروط واألحكام

المنصوص علیھا في ھذا التطبیق وإتباع 
 اإلرشادات لالستفادة من الخصم.

 
 
 
 

ج غیر ضامنة وال مسؤولة عن عدم سامسون •
حصول العمالء على أي خصمومات بسبب شروط 

 االضافیة Kcalوأحكام 



customer does not avail the Offer 
due to Kcal 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. 

 
• 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.  

 
 

العرض غیر متوفر بعد انتھاء الیوم األخیر ھذا  •
ال یحق وبالتالي من فترة العرض الترویجي، 
 للعمالء االستفادة منھ بعد للك. 

 
 

ال یمكن استبدال ھذا العرض الترویجي نقداً، وال  •
استخدامھ بالتزامن مع أي خصم أو عرض 

 ترویجي آخر.
 
 
 

تعتبر شركة سامسونج غیر مسؤولة عن أي فقدان  •
و/ أو أضرار، من أي نوع كانت ذات صلة 
بالعرض أو بعدم تمكن العمیل من االستفادة من 

 العرض ألي سبب كان. 
 

تحتفظ شركة سامسونج لنفسھا بالحق في إنھاء أو  •
طة بالعرض، أو إجراء أي تعدیل المزایا المرتب

تعدیل أو تغییر أو حذف أو إضافة على أي من 
ھذه الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل 

 فترة العرض الترویجي.
 
 

یقر العمیل بأن أي نزاع مھما كانت طبیعتھ، سواء  •
أكان متصالً بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بھذه 
الشروط واألحكام أو بالعرض و/أو بمشاركة 
العمیل في العرض، سیخضع لقوانین دولة 

والنظر اإلمارات العربیة المتحدة، وسیتم تسویتھ 
من قبل المحاكم ذات االختصاص في إمارة فیھ 
 بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. دبي،

 
 

  



Terms and Conditions Kcal الشروط واألحكامKcal  

• This promotion (the “Promotion”) 
comprises an opportunity whereby 
customers may be able to obtain 
certain discounts on meals 
(“Offer”) from Kcal brands (Kcal 
Extra, Kcal Life, Fuel Up)upon the 
purchase of the new Samsung 
Galaxy Fold, ZFlip, S20 series, S10 
and Note10, Note9 series (the 
“Device(s)”) from authorized 
retailers in the United Arab 
Emirates (“Stores”).  

 
• The Promotion is valid from 15th 

February, 2020 to 31 December, 
2020 (“Promotion Period”). 

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

• Offer comprises of the following 
1- Kcal Extra: Free 2 Weeks Kcal 
Extra meal plan when signing up 
for 4 weeks on set to go meal plans 
provided by Kcal 
2- Kcal Life: 20% off on Kcal life 
restaurants in the UAE 
3- Fuelup: 20% off on Nutrition and 
meal plan from Fuel Up.  

 

• In order to avail the Offer, 
customers are required to use the 
promo code they receive upon 
accessing the Kcal banner on the 
Samsung Members application 
and agree to the terms and 
conditions as provided therein and 
follow the instructions provided 
therein to avail the discount.  

 

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

العرض "(یشتمل ھذا العرض الترویجي  •
على فرصة الحصول على بعض  )"الترویجي

 أو Kcal") على وجبات العرضالخصومات ("
(Kcal Extra, Kcal Life, Fuel Up)  وذلك

 ,Galaxy Fold, ZFlipفقط عند شراء ھاتف 
+ S10أو S10أو S20 Galaxy S10eفئة 
+أو ھواتف فئة Note10او   Note10أو 

Note9 ")من متاجر البیع بالتجزئة الجھاز ("
اإلمارات العربیة المتحدة  المعتمدة في

 ").المتاجر("
 
 

شباط (فبرایر)   15یسري العرض الترویجي من  •
 2020كانون أول (دیسمبر)  31إلى  2020

 "). فترة العرض الترویجي("
یمكن الوصول إلى العرض من خالل تطبیق  •

   Samsung Membersالھواتف الذكیة 
 
 

 سیشمل العرض ما یلي:
4. Kcal Extra خطة وجبات مجانیة من :

Kcal Extra  لمدة أسبوعین عند التسجیل
 أسابیع  4في خطة الوجبات لمدة 

5. Kcal Life على مطاعم 20: خصم %
Kcal Life .في اإلمارات 

6. Fuelup على باقة التغذیة 20: خصم %
 في اإلمارات. Fuelupوالوجبات من  

 

لالستفادة من العرض الترویجي ، یتعین على  •
العمالء استخدام الرمز الترویجي الذي یتلقونھ عند 

 Samsungفي تطبیق  Kcalالدخول إلى 
Members  والموافقة على الشروط واألحكام

المنصوص علیھا في ھذا التطبیق وإتباع 
 اإلرشادات لالستفادة من الخصم.

 
 
 
 

ة عن عدم سامسونج غیر ضامنة وال مسؤول •
حصول العمالء على أي خصمومات بسبب شروط 

 االضافیة Kcalوأحكام 



customer does not avail the Offer 
due to Kcal 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. 

 
• 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.  

 
 

العرض غیر متوفر بعد انتھاء الیوم األخیر ھذا  •
ال یحق وبالتالي من فترة العرض الترویجي، 
 للعمالء االستفادة منھ بعد للك. 

 
 

ال یمكن استبدال ھذا العرض الترویجي نقداً، وال  •
ي خصم أو عرض استخدامھ بالتزامن مع أ

 ترویجي آخر.
 
 
 

تعتبر شركة سامسونج غیر مسؤولة عن أي فقدان  •
و/ أو أضرار، من أي نوع كانت ذات صلة 
بالعرض أو بعدم تمكن العمیل من االستفادة من 

 العرض ألي سبب كان. 
 

تحتفظ شركة سامسونج لنفسھا بالحق في إنھاء أو  •
 تعدیل المزایا المرتبطة بالعرض، أو إجراء أي

تعدیل أو تغییر أو حذف أو إضافة على أي من 
ھذه الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل 

 فترة العرض الترویجي.
 
 

یقر العمیل بأن أي نزاع مھما كانت طبیعتھ، سواء  •
أكان متصالً بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بھذه 
الشروط واألحكام أو بالعرض و/أو بمشاركة 

خضع لقوانین دولة العمیل في العرض، سی
والنظر اإلمارات العربیة المتحدة، وسیتم تسویتھ 

من قبل المحاكم ذات االختصاص في إمارة فیھ 
 دبي، بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

 
 

  



 
Classpass Terms and Conditions  الشروط واألحكام Classpass  

• 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 Fold, Z Flip, S20, S10 and 
Note10 Series (the “Device(s)”) 
purchased from authorized retail 
stores in the United Arab Emirates 
(“Stores”). 

• 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 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 15th 

February, 2020 to 31 December, 
2020 (“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 

) العرض الترویجيشتمل ھذا العرض الترویجي (ی •
على مزایا محددة یحصل علیھا العمالء ("المزایا") 

 ,Galaxy Fold, Z Flip, S20عند شراء 
 S10  وNote10   ")من األجھزة( الجھاز ("(

متاجر التجزئة المعتمدة في دولة اإلمارات العربیة 
 ").المتاجرالمتحدة ("

 
") نقاطتتالف ھذه المزایا من نقاط الكترونیة (" •

تخول المشتري الدخول إلى مراكز اللیاقة البدنیة 
في أبوظبي ودبي المدرجة على الرابط التالي: 

www.classpass.com ")الرابط.(" 
 
 
 

یجب على العمالء استخدام للحصول على النقاط ،  •
من  ClassPassالمتوفر على اللرمز الترویجي 

 Samsungخالل تطبیق 
Members  وتسجیل الدخول وفقا لشروط,

 ClassPassواالحكام كما ھو مذكور في 
 

 ClassPassبمجرد  الدخول على رابط  •
سیحصل العمالء تلقائیًا على عدد من النقاط بحد 

بحیث یمكن نقطة لكل عمیل ،  50أقصى 
استخدامھا خالل شھر واحد فقط من وقت الحصول 

 على النقاط.
 

بھذه النقاط، یستطیع العمالء الدخول إلى أي من  •
مراكز اللیاقة البدنیة المدرجة في الرابط ، بحیث 
تختلف عدد نقاط الدخول على مراكز اللیاقة البدنیة 

 من مركز آلخر كما ھو مذكور على الرابط.
 

فبرایر (شباط)   15یسري العرض الترویجي من  •
 2020(كانون أول)  دیسمبر  31إلى  2019

 ").فترة العرض الترویجي("
 
 

ھذا العرض غیر متوفر بعد انتھاء الیوم األخیر من  •
فترة العرض الترویجي، وبالتالي ال یحق للعمالء 

 .بعد ذللك االستفادة منھ
 

http://www.classpass.com/


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, 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  ال یمكن استبدال ھذا العرض الترویجي •
استخدامھ بالتزامن مع أي خصم أو عرض 

 ترویجي آخر.
 

تعتبر شركة سامسونج غیر مسؤولة عن أي فقدان  •
و/ أو أضرار، من أي نوع كانت، وذات صلة 
بالعرض أو بعدم تمكن العمیل من االستفادة من 

 العرض ألي سبب كان. 
 

تحتفظ شركة سامسونج لنفسھا بالحق في إنھاء أو  •
مزایا المرتبطة بالعرض، أو إجراء أي تعدیل ال

تعدیل أو تغییر أو حذف أو إضافة على أي من ھذه 
الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة 

 العرض الترویجي.
 
 

سیخضع أي نزاع مھما كانت طبیعتھ ولھ صلة  •
مباشرة أو غیر مباشرة بھذه الشروط واألحكام أو 

والتشریعات  بالعمالء، لحكم وتفسیر القوانین
المعمول بھا في الدولة التي یقع بھا المتجر المعتمد، 
وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في دولة 

 المتجر.
 

 
 

  

 

  



Cleartrip Terms and Conditions  الشروط واألحكامCleartrip  
  

• 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 Fold. Z Flip, 
S20, S10, Note10, Series (“Device(s)”) 
in the United Arab Emirates, Qatar, 
Oman, Kuwait and Bahrain 
(“Territory”) from authorized retail 
stores 

 
• 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 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 15th 
February 2020 until the 31 December 
2020 (the “Promotion Period”). 

 
العرض الترويیشتمل ھذا العرض الترویجي ( •

) للحصول العمالء) على فرصة للعمالء (جي
) على تذاكر الطیرانخصمعلى خصم فوري (

والحجوزات الفندقیة والفعالیات المحلیة المقام 
الشرا) عند شراء (الحجوزاتة في اإلمارات (

Samsung Galaxy Fold. Z Fl) ھاتف ء
 ,ip, S20, S10, Note10)وذلك ھازالج ،(

، قطرو، اإلمارات العربیة المتحدةفي كل من 
)المنطقة( البحرین، والكویت، وسلطنة ُعمانو
 من متاجر البیع المعتمدة.  
 

خصومات على الرحالت ال Cleartripتوفر  •
جویة والفنادق واألنشطة في دولة االمارات ال

 :كما یلي عربیة المتحدة
o  الرحالت الجویة: خصومات تصل

درھم على الدرجة ال 1000لغایة 
درھم على ال 2000سیاحیة ولغایة 

درجة األولى ودرجة رجال األعما
ل على بعض شركات طیران مختا

 رة.
 

o  10الفنادق: خصومات تصل لغایة
 درھم على حجز الفنادق. 00

o أنشطة دولة اإلمارات العربیة المتح
در 500دة: خصومات تصل لغایة 

في دأنشطة   ھم إماراتي عند حجز
 ولة االمارات العربیة المتحدة.

 
یستطیع العمالء الذین یقومون بشراء الجھاز ، •

) ألي القسائمقسائم مجانیة ( 3الحصول على  

 من ھذه الحجوزات.

بالجھاز من  تتضمن القسائم خصومات، مثبتة •
التطب( Samsung Membersتطبیق خالل 

 ).یق
 

ھذا العرض الترویجي في جمیع متاجر یطبق  •
ومتاجر البیع بالتجزئة المعتمدة من سامسونج 

 قبل سامسونج في المنطقة.
 

فبرایر (شبا 15یسري العرض الترویجي من  •
202دیسمبر (كانون أول)  31إلى  2020ط) 

 ).فترة العرض الترویجي( 0
 
 
 



• 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/offer
s/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 
15th February 2020 to 30 June 2020; 
and the second Discount to utilised with 
Airline Tickets; or Hotel Bookings may 
be used between 1 July 2020 to 31 
December 2020.  

• The Discount shall not include any Gov
ernment taxes and service charges. 

• The Discount may not be transferable, 
negotiable, and/or be exchanged for cas
h and cannot be used in conjunction wit
h any other offer or discount. 

• This Discount may not be used in conju
nction with any other offer available on
 www.cleartrip.ae or any other Cleartri
p 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.  

 
 
 

القسائم متوفرة لالستفادة منھا  في اجراء  •
 )ii(، تذاكر الطیران) iالخصم على (

الفعالیات المحلیة  )iii (،الحجوزات الفندقیة
، وھي متاحة على الموقع المقامة في االمارات

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

/Samsung]  وفقاً للشروط واألحكام
 المنصوص علیھا في الموقع.

لالستفادة من الخصم، على العمالء اتمام  •
أو تطبیق  Cleartripحجزھم فقط عبر موقع 

Cleartrip .في أجھزة المحمول 

 
ال یمكن  (i)شروط االستفادة من قسائم الخصم:  •

استعمال الخصم أكثر من مرتین مع أي من 
تذاكر الطیران أو إجراء الحجوزات الفندقیة 

(ii)  یمكن استخدام الخصم األول على تذاكر
الطیران أو الحجوزات الفندقیة خالل الفترة ما 

یونیو  30إلى  0202فبرایر (شباط)  15بین 
واالستفادة من الخصم الثاني  2020(حزیران) 

على تذاكر الطیران، أو الحجوزات الفندقیة 
 31إلى  2020یولیو (تموز)  1خالل الفترة من 

 .2020دیسمبر (كانون أول) 

 
لن یتضمن العرض الترویجي أي ضرائب حك •

 ومیة أو رسوم خدمات.
 
 

نقداً. كما الخصم غیر قابل للتحویل او للصرف  •
ال یمكن استعمالھ بالتزامن مع أي عرض أو 

 خصم آخر.
 

ال یمكن االستفادة من ھذا الخصم بالتزامن مع  •
.www.cleartripأي خصم آخر متوفر على 

ae  أو أي من مواقعCleartrip .األخرى 
 
 

تعتبر سامسونج غیر ضامنة للعمیل في حال ع •
دم حصولھ على تأكید حجز ألي سبب كان أو ا

Cleالستفادة من الخصم بسبب شروط وأحكام 
artrip  . 

 

http://www.cleartrip.ae/
http://www.cleartrip.ae/
http://www.cleartrip.ae/
http://www.cleartrip.ae/


• 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.   

تعتبر شركة سامسونج غیر مسؤولة عن أي  •
فقدان و/ أو ضرر، أیا كان نوعھ، لھ صلة 
بالعرض الترویجي أو بعدم تمكن العمیل من 

 لخصم ألي سبب كان. االستفادة بھذا ا

 
تحتفظ شركة سامسونج لنفسھا بالحق، وبملء  •

إرادتھا وفقاً للقوانین المعمول بھا، في إجراء أي 
تعدیل أو إلغاء أو إضافة للمزایا المرتبطة 
بالعرض الترویجي، أو إجراء أي تعدیل، 
تغییر، حذف أو إضافة على أي من ھذه الشروط 

أي وقت واألحكام، بصورة استنسابیة، وفي 
 سواء قبل فترة العرض الترویجي أو خاللھا.

سیخضع أي نزاع مھما كانت طبیعتھ ولھ صلة  •
مباشرة أو غیر مباشرة بھذه الشروط واألحكام 
أو بالعمالء، لحكم وتفسیر القوانین والتشریعات 
المعمول بھا في دولة التي یقع بھا المتجر 
المعتمد، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في 

 ولة المتجر.د
 
 

 
 
 
 

  



Terms and Conditions 
Galaxy Entertainer 

 شروط وأحكام
Galaxy Entertainer 

 

• 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 Fold, Z Flip, S20, 
S10, Note10 and Note9 Series, (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 2020 to 31st March 2021 
(“Promotion Period”). 

• Customers shall not be able to avail 
the Offers after the last day of the 
Promotion Period. 

• The terms and conditions of 
Entertainer will apply on the all the 
Offers available through this 
promotion.  

• 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. 

 
 Galaxy Entertainer عرض •

  Samsung Galaxyالخاص بھاتف 
") ھو عرض مقدم من العرض الترویجي("

 "). العمالءسامسونج لعمالئھا ("
 

العروض االستفادة من بعض یمكن للعمالء  •
المنتجات والخدمات والتنزیالت على 

")، والتي العروضالمتاحة في السوق ("
یمكن الحصول علیھا من خالل إستخدام 

 Samsung Membersتطبیق
 The") من خالل عرض التطبیق("

Entertainer المحمل على ھواتفھم ،
 ,Fold, Z Flipالجدیدة: جالكسي 

S10, Note10 and Note9S20,  
 ").المنتجات("

 
ض، على العمالء ولالستفادة من العر •

شراء المنتجات فقط من متاجر بیع 
") المعتمدة في كل المتاجرااللكترونیات ("

 البحرینو اإلمارات العربیة المتحدةمن 
 ").المنطقة(" قطرو ُعمانو الكویتو
 
 

یسري العرض الترویجي خالل الفترة من  •
مارس  31إلى  2020 مارس (آذار)  1

فترة العرض (" 2021(آذار) 
 . ")الترویجي

ال یحق للعمالء االستفادة من العرض بعد  •
انتھاء الیوم األخیر من فترة العرض 

  الترویجي.
على  Entertainerتطبق شروط وأحكام  •

جمیع العروض المتوفرة في العرض 
 الترویجي.

العروض متوفرة فقط خالل فترة العرض  •

ال یمكن االستفادة منھا بعد والترویجي 

  ذلك.

  ال یمكن استبدال العروض الترویجیة نقدا. •
 

ال یمكن استخدام العروض الترویجیة  •
 . بالتزامن مع أي عرض أو خصم اخر



• 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. 
 

• 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. 

 

عن أي فقدان تعتبر سامسونج غیر مسؤولة  •
و/أو ضرر، أیا كان، ولھ صلة بشراء أو 
استبدال المنتج و/أو االستفادة أو عدم 

 .العروض االستفادة من
 
 

تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقدیرھا  •
بالحق في إنھاء أو تعدیل المیزات ذات 

ض، أو إجراء أي تعدیل أو والصلة بالعر
إلغاء أو حذف أو إضافة على أي من ھذه 

واألحكام في أي وقت سواء قبل الشروط 
 فترة العرض أو خاللھا.

 
 

سیخضع أي نزاع مھما كانت طبیعتھ ولھ  •
صلة مباشرة أو غیر مباشرة بھذه الشروط 
واألحكام أو بالعمالء، لحكم وتفسیر 
القوانین والتشریعات المعمول بھا في دولة 
التي یقع بھا المتجر المعتمد، وكذلك 

في دولة  لقرارات المحاكم المختصة
 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 if they purchase any 
of the new following Samsung 
Galaxy phones: Galaxy Fold, ZFlip, 
S20, Note10, S10, Note9, and S9 
series (“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”). 
 

• Customers purchasing the Device 
can make their booking to avail the 
Discount on 
www.Samsung.myConcierge.com    
(“Booking(s)”) accessible through 
Samsung Members smartphone 
application (“Application”) pre-
installed on the Devices. 

 
• The Discount shall be subject to 

standard terms and conditions of 
Myconcierge included on 
www.Samsung.myConcierge.com.  
 

• The Discount may not be 
exchanged for cash and may not 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 responsible 
for any loss incurred on Customers 

العرض ھذا العرض الترویجي (" یشتمل •
یمكن للعمالء من  ") على فرصةالترویجي

على ") الخصمخاللھا الحصول على خصم ("
المطاعم ، واإلقامة في الفنادق واألنشطة 

لدى  MyConciergeالترفیھیة تحت اسم 
ھواتف سامسونج أي ھاتف من بشراء قیامھم 

 ,Galaxy Fold, ZFlip, S20التالیة: 
 Note10, S10, Note9, and S9

یع بالتجزئة من متاجر الب") الجھاز/األجھزة("
، قطر، واإلمارات العربیة المتحدةالمعتمدة في 

 .البحرین، وُعمان، والكویتو
 
 

دیسمبر (كانون  31 ھذا العرض صالح لغایة •
 ").فترة العرض الترویجي(" 2020 أول) 

 
یمكن للعمالء الذین یقومون بشراء الجھاز  •

 على لالستفادة من الخصم إجراء حجزھم
الرابط التالي 

www.Samsung.myConcierge.c
om ")عن طریق الحجوزات/الحجز ("

 Samsung Membersاستخدام تطبیق 
 ") المحمل في الجھاز.التطبیق("

 
یخضع الخصم المرتبط بالعرض الترویجي  •

 لألحكام والشروط الخاصة ب 
Myconcierge   المدرجة على الرابط

www.Samsung.myConcierge.c
om. 

 
ال یمكن استبدال ھذا الخصم  نقداً، او استخدامھ  •

 بالتزامن مع أي عرض ترویجي آخر.
تحتفظ شركة سامسونج لنفسھا بالحق في إنھاء  •

 أو تغییر أو حذف أو إضافة على أي من ھذه

الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل 

 فترة العرض الترویجي.

 

تعتبر شركة سامسونج غیر مسؤولة عن أي  •

خسارة من أي نوع كانت قد تحصل للعمیل  

http://www.samsung.myconcierge.com/
http://www.samsung.myconcierge.com/
http://www.samsung.myconcierge.com/
http://www.samsung.myconcierge.com/
http://www.samsung.myconcierge.com/
http://www.samsung.myconcierge.com/


due to their inability to avail the 
Discount.  
 

• 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.  

نتیجة لعدم تمكنھ من االستفادة من الخصم ألي 

 سبب كان.

 

یقر العمیل بأن أي نزاع مھما كانت طبیعتھ،  •

رة أو غیر سواء أكان متصالً بصورة مباش

مباشرة بھذه الشروط واألحكام أو بالعرض 

الترویجي و/أو بمشاركة العمیل في العرض 

الترویجي، سیخضع لقوانین دولة اإلمارات 

العربیة المتحدة، وسیتم تسویتھ والنظر فیھ من 

قبل المحاكم ذات االختصاص في إمارة دبي، 

 بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

 
  



Starzplay Terms and Conditions  الشروط واألحكامStarzplay  
 

• These Terms and Conditions comprise 
an offer (“Offer”) to get a 3 months 
Starzplay subscription for customers 
upon the purchase (“Purchase(s)”) of 
the new Samsung Galaxy Fold, FlipZ, 
S20, S10,  and Note10 series 
(“Device(s)”) smartphones from 
authorized retail stores in the United 
Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Oman 
and Kuwait. 
 
 

• The Offer is available to Customers 
using Samsung Members pre-installed 
Application (“App”).  

 
 

• The Offer is valid from 5th September, 
2019 to 31 March, 2020 (“Offer 
Period”)  

• In order to avail the Offer, Customers 
are required to use the Starzplay 
application promo code they receive 
upon accessing the App, and redeem 
it. 
 

• 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 

 
تتألف ھذه الشروط واألحكام من عرض االشتراك  •

") في العرضالمجاني لمدة ثالثة أشھر ("

StarzPlay  والمخصص للعمالء الذین قاموا

 d, FlipZ, S20, Galaxy Folھاتفبشراء 

S10,  and Note10  ")من متاجر ") فقط الجھاز

متاجر البیع بالتجزئة المعتمدة في  سامسونج و

، الكویت، وقطر، واإلمارات العربیة المتحدة

 .البحرین، وُعمانو

ھذا العرض متوفر للعمالء من مستخدمي تطبیق  •

Samsung Members ")المحمل التطبیق ("

 في الجھاز.

إلى  2019) سبتمبر(أیلول  5یسري العرض من  •
  ")فترة العرض(" 2020) مارس( آذار 31

 
لالستفادة من العرض على العمیل استخدام رمز  •

الذي استلمھ عند الدخول في  StarzPlayالعرض 
التطبیق وعند قبولھ للشروط واألحكام الموضحة 

  . StarzPlayفي تطبیق 
 

العرض غیر متوفر بعد انتھاء الیوم األخیر ھذا  •
ال یحق للعمالء وبالتالي من فترة العرض ، 

 بعد ذلك.  االستفادة منھ
 
 

ال یمكن استبدال ھذا العرض نقداً، وال استخدامھ  •
 بالتزامن مع أي خصم أو عرض ترویجي آخر.

 
 
 

تعتبر شركة سامسونج غیر مسؤولة عن أي فقدان  •
ع كانت، وذات صلة و/ أو أضرار، من أي نو

بالعرض أو بعدم تمكن العمیل من االستفادة من 
 العرض ألي سبب كان. 

 
 

تحتفظ شركة سامسونج لنفسھا بالحق في إنھاء أو  •
تعدیل المزایا المرتبطة بالعرض، أو إجراء أي 



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 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.  

تعدیل أو تغییر أو حذف أو إضافة على أي من 
ھذه الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل 

 ة العرض.فتر
 

سیخضع أي نزاع مھما كانت طبیعتھ ولھ صلة  •
مباشرة أو غیر مباشرة بھذه الشروط واألحكام أو 
بالعمالء، لحكم وتفسیر القوانین والتشریعات 
المعمول بھا في الدولة التي یقع بھا المتجر 
المعتمد، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في 

 .دولة المتجر
 

 
 

  

  



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 Fold, ZFlip, S20, S10, 
Note10, Note9 (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 15th 
February 2020 until the 31st 
December 2020 (the “Promotion 
Period”). The Voucher shall not be 
redeemable after the last day of the 
Promotion Period. 

• 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.  

 
") العرض الترویجيھذا العرض الترویجي (" یتضمن •

فرصة تتیح للعمالء الحصول على قسائم 

 خصومات خاصة لعدة تتضمن )"القسیمة/القسائم"(

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

  ,Galaxy Foldھاتف )"الشراء"شراء (

ZFlip, S20, S10, Note10, Note9 

") فقط من متاجر البیع بالتجزئة المعتمدة في الجھاز("

، ُعمان، والكویت، وقطر، واإلمارات العربیة المتحدة

 .البحرینو

ستالم الجھاز، اعند اإلنتھاء من عملیة الشراء وبالتالي  •

عن طریق على القسائم فقط یحق للعمالء الحصول 

 Samsung Membersستخدام تطبیق ا

  الجھاز.") المحمل في التطبیق("

لالستفادة من القسیمة، یجب على العمالء إبراز القسیمة  •

لموظف المتجر الذي بدوره سیدخل رمزاً ممیزاً في 

 الجھاز یتیح لھ المطالبة بالقسیمة.

 
 (شباط)فبرایر  51یسري العرض الترویجي من  •

فترة (" 2020دیسمبر (كانون أول)  31إلى  2020
القسیمة بعد "). ال یمكن صرف العرض الترویجي

 انتھاء آخر یوم من العرض الترویجي.
 

 یمكن صرف القسیمة مرة واحدة فقط. •
 

 
 ال یمكن صرف ھذه القسیمة نقداً. •

 
تعتبر سامسونج غیر مسؤولة عن وغیر ضامنة لعدم  •

 .استفادة العمیل من الخصم
 

 

ال یمكن صرف القسیمة نقداً، و/أو استعمالھا بالتزامن  •

مع أي قسیمة أخرى أو خصم آخر. كما ال یمكن دمج 

ھذا العرض مع أي عرض ترویجي آخر أو قبل الشراء 



• 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.  

 الحجز. /

 
تحتفظ شركة سامسونج لنفسھا بالحق في إجراء أي  •

تعدیل أو تغییر أو حذف أو إضافة على أي من ھذه 
في أي وقت قبل أو خالل فترة  الشروط واألحكام،

 العرض. 
 

 
تعتبر شركة سامسونج غیر مسؤولة عن أي فقدان و/ أو  •

ضرر، أیا كان نوعھ، لھ صلة بالعرض الترویجي أو 
بعدم تمكن الزبائن من االستفادة من الخصم ألي سبب 

 كان. 
 

تحتفظ شركة سامسونج لنفسھا بالحق، وبملء إرادتھا  •
بھا، في إجراء أي تعدیل أو إلغاء وفقاً للقوانین المعمول 

أو إضافة للمزایا المرتبطة بالعرض الترویجي، أو 
إجراء أي تعدیل، تغییر، حذف أو إضافة على أي من 
ھذه الشروط واألحكام، وفي أي وقت سواء قبل فترة 

 العرض الترویجي أو خاللھا.
 

سیخضع أي نزاع مھما كانت طبیعتھ ولھ صلة مباشرة  •

بھذه الشروط واألحكام أو بالعمالء،  أو غیر مباشرة

لحكم وتفسیر القوانین والتشریعات المعمول بھا في 

دولة التي یقع بھا المتجر المعتمد، وكذلك لقرارات 

 المحاكم المختصة في دولة المتجر. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Terms and Conditions 
Accor Hotels 

 شروط وأحكام
Accor Hotels 

• This promotion (“Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers may be able to obtain up 
certain discounts (“Discount(s)”) 
outlined in Samsung Members 
smartphone application 
(“Application”) pre-installed on the 
Devices, on hotel stay and 
restaurants from participating Accor 
hotels in the UAE (“Benefits”) upon 
purchasing the new Samsung 
Galaxy Fold, Z Flip, S20, Note10, 
S10, device series (“Device(s)”) 
from Samsung brand shops and 
authorized retail Samsung stores in 
the United Arab Emirates 
(“Stores”). 

 
• This Promotion is valid until 22nd   

December 2020 (the “Promotion 
End Date”). 
 

• Customers purchasing the Device 
can make their hotel stay booking 
(“Booking(s)”) through the 
Application and obtain the Discount 
automatically. 

 
• In order to avail the Discount on the 

participating restaurants and hotels 
customers can get a voucher which 
can be found on the Application to 
avail the Discount, where they can 
present it to the restaurant and hotel 
personnel. The list of the 
participating restaurants and hotels 
are also accessible through the 
Application.  

 
• The Benefits shall be subject to the 

standard terms and conditions of 
Accor hotels.  

 
• The Discount may not be 

exchanged for cash and cannot be 
used in conjunction with any other 
promotion.  

العرض ھذا العرض الترویجي (" یشتمل •
") على فرصة تتیح للعمالء الترویجي

خصومات الحصول على 
على  كما ھو مبین ")) الخصومات"/"الخصم("

  Samsung Membersتطبیق 
على اإلقامة ") المحمل على الجھاز، التطبیق("

الفندقیة والمطاعم من فنادق أكور المشاركة في 
أي عند شراء  ") وذلكالمزایا("اإلمارات 
 Samsung Galaxyھواتف ھاتف من 

, Fold, Z Flip, S20, Note10, S10 
)") من متاجر سامسونج الجھاز (األجھزة("

ومتاجر التجزئة المعتمدة من سامسونج في 
 ").المتاجردولة اإلمارات العربیة المتحدة ("

 
 
 

كانون أول  22ھذا العرض ساري حتى  •
تاریخ انتھاء العرض (" 2020(دیسمبر) 
 ").الترویجي

 
یمكن للعمالء الذین یقومون بشراء الجھاز  •

الحجز ("اإلقامة الفندقیة اجراء حجز 
تطبیق والحصول ال") من خالل الحجوزات"(/

 على الخصم تلقائیاً.
 

یمكن فبالنسبة للمطاعم المشاركة والفنادق أما  •
للعمالء الحصول على قسیمة موجودة على 

والتي  التطبیق شاملة الخصم لالستفادة منھ،
یمكن إبرازھا للموظفین المعنیین لدى المطاعم 

یمكن كذلك و. للحصول على الخصم والفنادق
الوصول إلى قائمة المطاعم والفنادق المشاركة 

 من خالل التطبیق.
 

 

تخضع جمیع المزایا المرتبطة بالعرض  •
 Accorالترویجي لشروط وأحكام فنادق 

 
 
ال یمكن صرف او استبدال ھذا الخصم نقداً،  •

او استخدامھ بالتزامن مع أي عرض ترویجي 

 آخر.



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

 

• 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.  

سامسونج لنفسھا بالحق في تعدیل تحتفظ شركة  •

أو تغییر أو حذف أو إضافة على أي من ھذه 

الشروط واألحكام، في أي وقت قبل تاریخ 

 انتھاء العرض الترویجي.

 

تعتبر شركة سامسونج غیر مسؤولة عن أي  •

فقدان و/ أو أضرار، من أي نوع كانت، وذات 

صلة بالعرض الترویجي أو بعدم تمكن العمیل 

 االستفادة من العرض ألي سبب كان.من 

 
 

یقر العمیل بأن أي نزاع مھما كانت طبیعتھ،  •

سواء أكان متصالً بصورة مباشرة أو غیر 

مباشرة بھذه الشروط واألحكام أو بالعرض 

الترویجي و/أو بمشاركة العمیل في العرض 

الترویجي، سیخضع لقوانین دولة اإلمارات 

والنظر فیھ من العربیة المتحدة، وسیتم تسویتھ 

قبل المحاكم ذات االختصاص في إمارة دبي، 

 بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

 
 

 


