Terms and Conditions
1. These Terms and Conditions are
relevant to the Samsung Galaxy Note
10|10+ promotion (the “Promotion’’)
which is provided by Samsung and
designed
for
its
customers
(“Customer(s)”) purchasing certain
Samsung Galaxy Note 10|10+ devices
(the “Device(s)”) upon which they
shall automatically be eligible to get all
the complimentary gifts below free of
charge which include:
(i)
All in One Multi-Charger;
(ii)
Dual Port Car Charger;
(iii)
Wireless Charging Car Holder;
and
(iv)
2-in-1
Charging
Cable
(“Promotional Gifts”) upon
purchasing the Device.

2. The Promotional is only available at
any Samsung retail stores and at any
authorized
reseller
(“Samsung
Authorized Stores”) in the United
Arab Emirates, Kuwait, Bahrain and
Qatar.
3. The Promotional Gifts are only
available for Devices that contain
memory storage of 256 GB and
512GB.
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 12th of September 2019
to 23th of October 2019 in the
United Arab Emirates

الشروط واألحكام
 تشتمل هذه الشروط واألحكام على عرض جهاز.1
“Samsung Galaxy Note 10|10+”
(العرض) المتوفر لعمالء سامسونج (العمالء) لدى
الذكي

سامسونج

جهاز

Samsung Galaxy

بشراء

قيامهم

Note 10|10+

األجهزة) بحيث يحق لهم الحصول على/(الجهاز
:جميع الهدايا التالية مجانا
 و،(أ) شاحن متعدد المخارج
 و،(ب) شاحن سيارة مزدوج
 و،(ج) حاضن لشاحن سيارة السلكي
 إثنين في واحد (الهدايا) عند- (د) سلك شاحن
.قيامهم بشراء الجهاز
 يتوفر هذا العرض فقط في متاجر سامسونج.2
المعتمدة للبيع (المتاجر المعتمدة) في دولة
 والبحرين و، والكويت،اإلمارات العربية المتحدة
.قطر

 الهدايا متوفرة فقط لألجهزة التي تحتوي على سعة.3
. جيجابايت512GB  أو256GB تخزين

 إن سامسونج. يتم منح الهدايا في حال كانت متوفرة.4
غير ملزمة بتزويد بدائل من أي نوع للعمالء لهذه
.الهدايا في حال عدم توفرها

: إن هذا العرض ساري خالل الفترة.5
23  إلى2019 ) ايلول (سبتمبر12 من
 في دولة2019 )تشرين االول (اكتوبر
اإلمارات العربية المتحدة







From 12th of September 2019
to 31st of October in Kuwait
From 12th of September to 10
th
of October in Qatar
From 12th of September to 21
st
of October in Bahrain and O
man (“Promotion Period”) a
n d 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 Samsung
Stores during the Promotion Period.

7. The Promotional Gifts 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 Gifts if they no longer
become available.
8. The Promotional Gifts cannot be exch
anged for cash.
9. Samsung shall not be liable to the Cu
stomer for any loss and /or damages
of any kind suffered in connection wit
h the purchase, and/or request of the
Promotional Gifts or the inability to a
vail it.
10. 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 Pe
riod.

11. Any dispute of whatever nature direct
ly or indirectly related to these Terms
and Conditions or to the Customers,

 إلى2019 ) ايلول (سبتمبر12 من
 في2019 ) تشرين االول (اكتوبر31
الكويت
10  إلى2019 ) ايلول (سبتمبر12 من
. في قطر2019 )تشرين االول (اكتوبر
21  إلى2019 ) ايلول (سبتمبر16 من
 في2019 )تشرين االول (اكتوبر
البحرين و سلطنة عمان ("مدة سريان
العرض") وال يحق للعمالء اإلستفادة
.منه بعد إنتهاء مدة سريان العرض






 على العمالء مراجعة المتاجر المعتمدة للتمكن من.6
اإلستفادة من هذا العرض خالل مدة سريان
.العرض

 إن سامسونج. يتم منح الهدايا في حال كانت متوفرة.7
غير ملزمة بتزويد بدائل من أي نوع للعمالء لهذه
.الهدية في حال عدم توفرها

. ال يمكن إستبدال الهدايا نقدا.8
 ال تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه العميل عن.9
أو ضررمن أي نوع مرتبط بعملية/أي خسارة و
.أو طلب الهدايا أو عدم اإلستفادة منها/ و،الشراء

 تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها بالحق في.10
إلغاء أو تعديل العرض أو تعديل أي من هذه
 في أي وقت قبل فترة العرض،الشروط واألحكام
.أو خاللها
 أي نزاع ذا ارتباط مباشر أو غير مباشر في هذا.11
العرض أو الشروط واألحكام يخضع لقوانين الدولة

shall be governed by the laws of the
country of the Samsung Authorized S
tores, and shall be resolved by the co
mpetent courts in that country.

التي يقع بها المتجر المعتمد وأن أي خالف سيتم
تسويته والنظر فيه من قبل المحاكم ذات
.االختصاص في تلك الدولة

