
 

Terms and Conditions 
 

 الشروط واألحكام
 

 
1. This Samsung Online Shop Promo 

Code Offer (the “Offer’’) comprises 

an opportunity to get a 50% 

discount (“Discount”) on certain 

Samsung Note 9 accessories 

(“Accessory(ies)”) upon the 

purchase of the new Samsung 

Galaxy Note 9 (“Device”).  

2. This Offer is valid from the 8th 

October 2018 until the 8th of 

November 2018 (“Offer Period”). 

3. The Offer is limited to Samsung 

customers who purchase the 

Device.  

4. This Offer is available online on the 

Samsung Online Shop 

(shop.samsung.com/ae) (“Online 

Store”). 

5. Accessories shall only be limited to 

cases and covers identified by 

Samsung.  

6. This Discount may not be 

redeemed for cash, and is only 

applicable for the Online 

purchasers. The Discount is 

available for one Accessory only 

and may not be combined with any 

other ongoing or future promotion.  

7. Samsung and its partners shall not 

be responsible for any costs or 

damages that may incur as a result 

of the purchaser’s inability to avail 

the Discount or the Offer. 

8. 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 

 
سامسونج الترويجي للتسوق عبر يقدم لك عرض  .1

( الفرصة للحصول على خصم "العرض") االنترنت

سامسونج هاتف اكسسوارات  لى( ع"صملخا"% )50

Note9 "(كسسواراتاإل )" و ذلك عند شراء هاتف

 .(الهاتف) Note9سامسونج 

 

 10حتى  2018 (أغسطسأب ) 10 منالعرض صالح  .2

   .("مدة العرض") 2018  (سبتمبرأيلول )

الذين قامو بشراء متوفر فقط لعمالء  العرضهذا  .3
 الهاتف.

 
متجر  علىعبر اإلنترنت   هذا العرض متوفر فقط .4

 shop.samsung.com/ae)) اإللكتروني سامسونج

 "(.لكترونيتجر اإلالم")

 

أغطية الهواتف على فقط تقتصر اإلكسسوارات  .5

 سامسونج. تم تحديدها من قبليواألغلفة التي 

 

نقداً، وينطبق  خصمهذا ال صرف أو إستبدالال يجوز  .6

المتجر  المشتريات التي تتم عبر هذا العرض  على

ينطبق الخصم على اكسسوار  ، كمااإللكتروني فقط

مع أي عرض  وال يمكن دمج العرضواحد فقط 

 ترويجي آخر أو مستقبلي.

 

ال تتحمل سامسونج أي مسؤولية تجاه المشتري عن أي  .7

تعرض له بسبب قد ير من أي نوع ضرخسارة و/أو 

 العرض الترويجي.الخصم الخاص بعدم االستفادة من 

 
سامسونج لنفسها باألحقية، وبملء إرادتها  تحتفظ شركة .8

ً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو  ووفقا

، أو إجراء أي تعديل، تغيير، عرضإلغاء أو إضافة لل

حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، 

 وفي أي وقت سواء قبل فترة العرض أو خاللها



prior to or during the Offer Period. 

9. By participating in this Offer, 

Customers purchasing the 

Accessories accepts that any 

dispute of whatever nature which is 

directly or indirectly related to 

these Terms and Conditions or to 

his/her participation in the Offer, 

shall be subject to, governed and 

construed by the laws and 

regulations of the UAE and any 

disputes arising therefrom shall be 

resolved by the competent courts 

in the UAE. 

 

 
 مشترييوافق المن خالل المشاركة في هذا العرض،  .9

على 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 

 الفصل بهايتم  وهذه النزاعات وفقاً لها، وتفسرالمتحدة 

بية من قبل المحاكم المختصة في دولة اإلمارات العر

 .المتحدة

 


