
 

Terms and Conditions 
 

 الشروط واألحكام
 

 
1. This Samsung Pay Online Discount 

Offer (the “Offer’’) is an offer made for 

Samsung Pay user (“User(s)”) to get 

AED 100 instant discount on selected 

Samsung products (“Products”). 

 

2. The Offer is only available to Samsung 

Pay smart application Users who 

purchase Products from the 12th 

October 2018 until the 31st of May 2019 

(“Offer Period”) and is available at 

Samsung Online Shop 

(shop.samsung.com/ae) (“Online 

Shop”). 

 

 

3. The Products shall only be limited to: (i) 

Galaxy Note 9; (ii) Galaxy Note 8; (iii) 

Galaxy S9; (iv) Galaxy S8; and (v) Galaxy 

Watch. 

4. This Offer may not be redeemed for 

cash and is only applicable for the 

Online Shop.  

 

5. This Offer may not be combined with 

any other ongoing or future 

promotions. 

6. Samsung shall be entitled at its sole 

discretion and subject to any applicable 

law, to terminate or modify the Offer or 

to modify these Terms and Conditions 

at any time prior to or during the Offer 

Period. 

7. Samsung shall not be liable to the buyer 

for any loss and/or damages of any kind 

suffered in connection with the 

purchase, redemption and/or use of 

 
 Samsung"( العرض)"الترويجي  هذا العرض شتملي .1

Pay Online Discount Offer   فوري خصمعلى 

لمستخدمي تطبيق  درهم إماراتي 001 رهاقدم

Samsung Pay   سامسونج محددة لمنتجات على

  . "(المنتجات)"

 

 Samsungلمستخدمي تطبيقمتوفر فقط  العرضهذا  .2

Pay   الذين قاموا بإجراء عمليات شراء للمنتجات من

حتى  2018 (أكتوبر) تشرين أول 12ابتداًء من  الفترة

و هو متوفر "( فترة العرض)" 2019 (مايو) أيار 31

االلكتروني متجر سامسونج على 

(shop.samsung.com/ae) "(كترونيلاإل المتجر.)"  

 

 

( 1) :يطبق هذا العرض فقط على المنتجات التالية .3

Galaxy Note 9(2، و) Galaxy Note (3، و) 

Galaxy S9 (4، و )Galaxy S8(5، و)Galaxy  

Watch .  

مبلغ مالي و  إستبدال هذا العرض بمقابل/صرفال يمكن  .4

  سامسونج االلكتروني. يسرى هذا العرض فقط على متجر

  

 عروض مع اى الترويجي العرض هذا كن دمجيم ال .5

 .مستقبلية أو حالية سواء أخرى

 
تحتفظ شركة سامسونج لنفسها باألحقية، وبملء إرادتها  .6

ووفقاً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء 

، أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو عرضأو إضافة لل

إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، وفي أي وقت 

 سواء قبل فترة العرض أو خاللها

 
عن أي  مشتريال تتحمل سامسونج أي مسؤولية تجاه ال .7

أو أضرار من أي نوع تتعرض لها بسبب  /خسارة و 

 أو استخدام هذا العرض أو عدم /الشراء أو االسترداد و 

 .القدرة على استخدام هذا العرض

 

 



this Offer or the inability to use this 

Offer. 

8. By participating in this Offer, the 

purchaser of the Device accepts that 

any dispute of whatever nature which 

is directly or indirectly related to these 

Terms and Conditions or to his or her 

participation in the offer, shall be 

subject to, governed and construed by 

the laws and regulations of the UAE 

and such disputes shall be resolved by 

the competent courts in the UAE. 

 

على  مشتريمن خالل المشاركة في هذا العرض، يوافق ال .8

أن أي نزاع مهما كان طبيعته يرتبط بشكل مباشر أو غير 

مباشر بهذه الشروط واألحكام أو بمشاركته في العرض، 

يخضع لقوانين ولوائح دولة اإلمارات العربية المتحدة 

من قبل  الفصل بهايتم  النزاعاتوهذه  وفقاً لها، وتفسر

 .المحاكم المختصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 


