
 

Terms and Conditions 
 

 الشروط و األحكام

 

1. These Terms and Conditions are 

relevant to a promotion (the 

“Promotion’’) of Samsung Galaxy 

Watch SM-R810N or SM-R800N (the 

“Watch’’). This Promotion is only 

available for customers purchasing 

the Watch from 

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

“Website”). Customers shall be 

provided with: (i) 1 complimentary 

watch strap; and (ii) level U pro 

headset (“Promotional Gifts”) 

with the purchase of the Watch.  

 

2. The Promotion is only available for 

purchases made on 

shop.samsung.com/ae (“Samsung 

Online Shop”) for residents in the 

United Arab Emirates. 

 

3. 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 

thereto the Promotional Gift if such 

Promotional Gift becomes no longer 

available.  

4. The Promotion is valid from          D

ecember 13th 2018 to March 31st 20

19 (“Promotion Period”) and 

Customers shall not be able to avail 

the Promotion after the last day of 

the Promotion Period. 

 
 تشتمل هذه الشروط واألحكام على عرض .1

 Samsungساعة ل"( العرض الترويجي)"

Galaxy  طرازSM-R810N  أوSM-R800N 

فقط مخصص العرض  هذا. ("الساعة")

الساعة من الموقع  اءشرقومون بالذين يء عماللل

   http://www.samsung.com/aeالتالي:

سيتمكن من قام بشراء اللساعة  .("الموقع")

 (ii)حزام ساعة مجانية و  (i) على  الحصول

 (. "دايا اله")  level U proسماعة 

 

 

على سكان فقط الترويجي هذا العرض  يقتصر .2

قومون ي، الذين دولة اإلمارات العربية المتحدة

سامسونج اإللكتروني  الساعة من متجر راءشب

 . shop.samsung.com/ae  على الرابط:

 

 

 كما أنفي حال كانت متوفرة  اياالهديتم منح س .3

سامسونج غير ملزمة بتزويد بدائل من أي نوع 

 . عدم توفرهافي حال  االهديء لهذه عماللل

 
 
 

 13إن هذا العرض ساري خالل الفترة من  .4

 مارس 31إلى  2018  بر(ديسمأول ) كانون

( مدة سريان العرض)  9201 أول )ديسمبر(

وال يحق للعمالء اإلستفادة منه بعد إنتهاء مدة 

   سريان العرض. 

 

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


5. In order to utilize the Promotion, 

Customers should purchase the 

Watch during the Promotion Period.  

6. The Promotional Gift cannot be      e

xchanged for cash. 

7. The Promotion cannot be used in   

conjunction with any other           d

iscount. 

8. Samsung shall not be liable to the 

Customer for any loss and /or       

damages of any kind suffered in    

connection with the purchase, and/

or use of the Promotional Gifts. 

 

9. Samsung shall be entitled at its     s

ole and absolute discretion to       t

erminate or modify, vary, delete   o

r add to any of these Terms and  C

onditions at any time prior or      d

uring the Promotion Period.  

10. Any dispute of whatever nature     d

irectly or indirectly related to       t

hese Terms and Conditions or to   t

he Customers, shall be governed b

y the laws of the United Arab      E

mirates, and shall be resolved by t

he competent courts in the          E

mirate of Dubai, UAE.  

 

 

على للتمكن من اإلستفادة من هذا العرض    .5

سريان  خالل مدةالعمالء شراء األجهزة 

 .العرض
 

 

 نقداً. اياالهدال 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  اياالهدصرف و/أو إستخدام و/أو الشراء، 

  .اإلستفادة منهاعدم 

 
 

بالحق في  وفقا لتقديرهاتحتفظ شركة سامسونج  .9

أي من هذه  تعديل العرض أو تعديلإلغاء أو 

، في أي وقت قبل فترة 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

 
 
 

 

 

 

 


