
 

Terms and Conditions 
 

وط واألحكام  الشر
 

1. These Terms and Conditions are relevant to the Samsung 
Galaxy S20+|S20 Ultra promotion (the “Promotion’’) which is 
provided by Samsung and designed for its customers whom 
shall be offered a Galaxy Buds + (“Promotional Gift”) upon the 
purchase of Samsung Galaxy S20+|S20 Ultra (the “Device(s)”).   
 

 
2. The Promotional is only available at Samsung brand shops 

and Authorized Online and Offline Retail Stores (“Stores”) 
in the United Arab Emirates. 

 
3. This Promotional Gift is only valid on the Device. 

 
4. The Promotional Gift shall be provided subject to 

availability and Samsung shall not be obliged to provide any 
alternative material of any kind to Customers related to the 
Promotional Gift if such Promotional Gift becomes no 
longer available.  
 

 
5. The Promotion is valid from 6th of March 2020 to 12th of 

March 2020 in the United Arab Emirates (“Promotion 
Period”) and Customers shall not be able to avail the 
Promotion after the last day of the Promotion Period. 
 

6. In order to utilize the Promotion, Customers should 
approach the Stores only during the Promotion Period. 
 

7. The Promotional Gift cannot be exchanged for cash. 
 

8. Samsung shall not be liable to the Customer for any loss and 
/or damages of any kind suffered in connection with the 
purchase use of this Promotional Gift or the inability to use 
it. 
 

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

10. 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, UAE.  

“ Samsungجهاز وط واألحكام عىل عرض تشتمل هذه الش   .1
”Galaxy S20+|S20 Ultra (المتوفر لعمالء سامسونج العرض )

سماعة  بحيث يحق لهم الحصول عىل هدية  فورية عبارة عن
اء الهدية) بالس جالكسي باد   سامسونج الذكي جهاز ( عند قيامهم بش 

Galaxy S20+|S20 Ultra (األجهزة .) 

 
 

ي متاجر سامسونج  .2
 
نت و محالت يتوفر هذا العرض فقط ف وعبر االنبر

ي دولة اإلمارات العربية ( المتاجر) البيع بالتجزئة المعتمدة للبيع
 
ف

 . المتحدة

 
 

  . عىل الجهاز الهدية متوفرة فقط  .3

 
ويد  .4 ي حال كانت متوفرة. إن سامسونج غبر ملزمة ببر 

يتم منح الهدية ف 
ي حال عدم توفرها. بدائل من أي نوع 

 للعمالء لهذه الهدية ف 

 

ة  .5 اذار  12اذار )مارس( اىل  6من إن هذا العرض ساري خالل الفبر
ي  2020)مارس( 

( وال مدة رسيان العرض)دولة اإلمارات العربية ف 
   يحق للعمالء اإلستفادة منه بعد إنتهاء مدة رسيان العرض. 

 

للتمكن من اإلستفادة من هذا عىل العمالء مراجعة المتاجر المعتمدة  .6
 . فقط العرض خالل مدة رسيان العرض

 
 
 

7.  .
ً
 ال يمكن إستبدال الهدية نقدا

 
عميل عن أي خسارة و/أو الال تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه  .8

اء، و/أو إستخدام الهدية أو عدم  رمن أي نوع مرتبط بعملية الش  ض 
  .اإلستفادة منها

 
كة سامسونج  .9 ي إلغاء أو تعديل  لتقديرها وفقا تحتفظ رس 

بالحق ف 
وط واألحكام ة العرض أو تعديل أي من هذه الش  ي أي وقت قبل فبر

، ف 
   .العرض أو خاللها

 
 

وط  .10 ي هذا العرض أو الش 
أي نزاع ذا ارتباط مبارس  أو غبر مبارس  ف 

واألحكام يخضع لقوانير  دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن أي خالف 

ي ظر فيه سيتم  تسويته والن ي دبر
من قبل المحاكم ذات االختصاص ف 

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 


