
 

Terms and Conditions الشروط واألحكام 
1. These Terms and Conditions are relevant to the 

Samsung Galaxy Watch 3 promotion (the 

“Promotion’’) which is provided by Samsung and 

designed for its customers whom shall be offered a 

JBL 120 (“Promotional Gift”) upon the purchase of 

Samsung Galaxy Watch 3 (the “Device(s)”).   

 
2. The Promotion is valid from 6th of August 2020 till 

30th of September 2020 (“Promotion Period”) and 

shall be available at Samsung.com/ae in the United 

Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, and Oman. 

Customers shall not be able to avail the Promotion 

after the last day of the Promotion Period. 

 
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 to the Promotional Gift if such 

Promotional Gift becomes no longer available.  

 
4. The Promotional Gift cannot be exchanged for cash. 

 
5. 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. 

 

6. 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.  

 

7. 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 

country of the Samsung Authorized Stores where 

the sale took place, and shall be resolved by the 

competent courts of that country. 

“ Samsungهاز جتشتمل هذه الشروط واألحكام على عرض  .1

”3 Galaxy Watch (المتوفر لعمالء سامسونج العرض ) بحيث

 JBLسماعة  يحق لهم الحصول على هدية  فورية عبارة عن

 Samsung Galaxyجهاز ( عند قيامهم بشراء الهدية)  120 

 Watch(األجهزة/الجهاز.)  

 

 

ة خالل ساري العرض اذه .2  2020( غسطسب )أا 06 من الفتر

ر")، 2020(سبتمت  ) أيلول 30 اىل  متوفروهو  ، ("العرض ةفت 

اء     Samsung.com/aeعىل موقع األجهزة لمن قام بالشر
 
 ف

 يحق ال. عمانو  ،البحرينو  ،الكويت و ،العربية االمارات دولة

ة  انتهاء عدمن هذا العرض ب لالستفادة للعمالء  .العرض فتر

 

 

 

كانت متوفرة. إن سامسونج غير ملزمة  في حاليتم منح الهدية  .3

 للعمالء لهذه الهدية في حال عدم توفرها. بتزويد بدائل من أي نوع 

  

 

 ال يمكن إستبدال الهدية نقداً. .4

 

أو و/عن أي خسارة  عميلالال تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه  .5

بعملية الشراء، و/أو إستخدام الهدية أو  ضررمن أي نوع مرتبط

  .اإلستفادة منهاعدم 

 
بالحق في إلغاء أو الشخصي  وفقا لتقديرهاتحتفظ شركة سامسونج  .6

، في أي أي من هذه الشروط واألحكام تعديل العرض أو تعديل

   .وقت قبل فترة العرض أو خاللها

 

ارتباط مباشر أو غير مباشر في هذا العرض أو  اأي نزاع ذ .7

 التي يقع بها المتجر المعتمددولة الالشروط واألحكام يخضع لقوانين 

من وأن أي خالف سيتم  تسويته والنظر فيه التي تم الشراء منه، 

 .دولةال تلكقبل المحاكم ذات االختصاص في 

 

 


