
  
Terms and Conditions 

 
 الشروط و األحكام

 

1. These Terms and Conditions are 

relevant to a promotion (the 

“Promotion’’) of Samsung Galaxy 

S9 and S9+ (the “Devices’’). This 

Promotion is provided by Samsung 

and designed for its customers 

(“Customer(s)”) purchasing the 

Devices from 

http://www.samsung.com/ae   (the 

“Website”). Customers shall be 

offered a  wireless charger (EP-

N5100TBEGAE or EP-

N5100TWEGAE)free of charge 

(“Promotional Gift”) upon the 

purchase of the Device.  

 

2. The Promotion is only available on 

shop.samsung.com/ae (“Samsung 

Online Shop”) in the United Arab 

Emirates. 

 

3. 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 

thereto the Promotional Gift if such 

Promotional Gift becomes no longer 

available.  

4. The Promotion is valid from July 1st 

to July 31st (“Promotion Period”) 

and Customers shall not be able to 

avail the Promotion after the last 

day of the Promotion Period.  

5. In order to utilize the Promotion, 

Customers should purchase the 

 
تشتمل هذه الشروط واألحكام على  .1

“ Samsung يجهاز (العرض)عرض

”S9Galaxy   و”+Samsung Galaxy S9“ 

 (العمالء) ( متوفر لعمالء سامسونججهزةاأل)

شاحن بحيث يحق لهم الحصول على قطعة 

أي ( عند قيامهم بشراء الهدية)السلكي مجاناً 

هواتف سامسونج الذكية  من األجهزة التالية من

Galaxy S9 أوGalaxy S9+ (األجهزة)  من

 التالي: الموقع

 http://www.samsung.com/ae  

 .(الموقع)

 

 

 على الرابط التالي هذا العرض فقط  يتوفر .2

shop.samsung.com/ae ( المتجر

  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة( لكترونياإل

كانت متوفرة إن  في حال الهديةيتم منح  .3

سامسونج غير ملزمة بتزويد بدائل من أي نوع 

 . في حال عدم توفرها الهديةء لهذه عماللل

 
 
 

 
 يوليو  1إن هذا العرض ساري خالل الفترة من  .4

مدة سريان ) 2018 يوليو 31إلى  2018

( وال يحق للعمالء اإلستفادة منه بعد العرض

   إنتهاء مدة سريان العرض. 

 

على للتمكن من اإلستفادة من هذا العرض    .5

خالل مدة سريان العمالء شراء األجهزة 

 .العرض

http://www.samsung.com/ae
http://www.samsung.com/ae/smartphones/galaxy-s9/shop


Devices during the Promotional 

Period.  

6. The Promotional Gift cannot be exc

hanged for cash. 

7. The Promotion cannot be used in   

conjunction with any other discoun

t. 

8. Samsung shall not be liable to the 

Customer for any loss and /or dam

ages of any kind suffered in connec

tion with the purchase, redemption

 and/or use of this Promotional Gift

 or the inability to use them. 

9. Samsung shall be entitled at its sol

e and absolute discretion to termin

ate or modify, vary, delete or add t

o any of these Terms and Condition

s at any time prior or during the Pr

omotion Period.  

10. Any dispute of whatever nature dir

ectly or indirectly related to these    

Terms and Conditions or to the Cus

tomers, shall be governed by the la

ws of the United Arab Emirates, an

d shall be resolved by the compete

nt courts in the Emirate of Dubai, U

AE.  

 

 

 

 

 نقداً. الهديةال يمكن إستبدال  .6

 

بالتزامن مع أي  عرضال يمكن اإلستفادة من ال .7

 خصم أو عرض اخر.

 

عن  عميلالال تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه  .8

بعملية  أو ضررمن أي نوع مرتبطو/أي خسارة 

أو  الهديةصرف و/أو إستخدام و/أو الشراء، 

  .اإلستفادة منهاعدم 

 
 

بالحق في  وفقا لتقديرهاتحتفظ شركة سامسونج  .9

أي من هذه  تعديل العرض أو تعديلإلغاء أو 

قبل فترة ، في أي وقت الشروط واألحكام

    .العرض أو خاللها

ارتباط مباشر أو غير مباشر في هذا  اأي نزاع ذ .10

العرض أو الشروط واألحكام يخضع لقوانين 

دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن أي خالف 

من قبل المحاكم ذات سيتم  تسويته والنظر فيه 

دولة اإلمارات العربية دبي باالختصاص في 

 .المتحدة

 
 
 

 

 

 

 


