الشروط واألحكام
العرض الترويجي:



يتألف العرض الترويجي المتعلق بمناطق تجربة "( S10العرض الترويجي") من سحب ("السحب") مخصصة لالشتراك وربح جائزة من خالل السحب.
ويسري هذا العرض الترويجي من  5نيسان  2019إلى  4ايار "( 2019فترة العرض").
يقام العرض الترويجي في متجر جالكسي ستوديو ("المتجر") الكائن في سيتي ووك ("الموقع").



األهلية للمشاركة في السحب

ينحصر العرض الترويجي فقط بالمشاركين الذين تبدأ أعمارهم من  12عاماً ،حتى األطفال دون سن ال  12يمكنهم االشتراك واللعب بحضور أحد األوصياء
القانونيين.
ال يحق لموظفي شركة سامسونج جلف لإللكترونيات م.م.ح  ،كما ألفراد عائالت سامسونج المباشرين أو للشركات التابعة أو الفرعية لسامسونج ولشركاء
سامسونج االشتراك في العرض الترويجي.




حدود المسؤولية


على المشتركين أن يدركوا ما يلي (i) :مسؤوليتهم المطلقة عن مقتنياتهم الشخصية ،و ) (iiضرورة الحفاظ على سالمة مقتنياتهم الشخصية أثناء اتواجدهم في
المتجر.
سامسونج غير مسؤولة عن (i) :التعويض عن مقتنياتهم الشخصية أو استبدالها ،و ) (iiإصابة المشترك بأي عطل من أي نوع كان ،نتيجة االشتراك العرض
ويقر المشتركون بمسؤوليتهم المطلقة عن أي أضرار تصيب المتجر وفي أي مرحلة من مراحل االشتراك فيها.



السحب



يحق للعمالء التأهل لالشتراك في السحب ("السحب") ،بعد تسليم البيانات الشخصية وعناوين االتصال التي يطلبها منهم مروجو سامسونج عند المنصة (بما
في ذلك :االسم ،رقم الهاتف المتحرك ،عنوان البريد االلكتروني)



سيقام السحب في  19ايار "( 2019تاريخ السحب") ،في مبنى سامسونج باترفالي الواقع في مدينة دبي لإلعالم ،حيث سيتم اختيار رابح واحد عشوائيا ً عن
طريق السحب الذي سيشرف عليه ممثل عن دائرة التنمية االقتصادية ،والذي سيتولى اختيار قسيمة سحب من تطبيق السحب .والرابح ("الرابح") هو ذلك
الشخص الذي سيظهر اسمه على البريد اإللكتروني الذي تلقاه.




سيتم تحديد رابح السحب ("الرابح") على أساس االسم الظاهر في الرسالة اإللكترونية التي ترده بعد إتمام السحب.
الجائزة المقدمة ستكون Samsung Galaxy S10+

مواد العرض الترويجي


جميع المواد الترويجية المتعلقة بهذا العرض الترويجي هي ملك لشركة سامسونج أو الجهة المرخص لها من قبل سامسونج ،باعتبارها محمية بحقوق الملكية،
والعالمة التجارية والقوانين المحلية السائدة ،وال يمكن نسخها أو تقليدها أو استخدامها كليا ً أو جزئيا ً بدون موافقة خطية مسبقة من قبل سامسونج.



يقر المشارك إقرارا ً تاما ً بالتنازل عن أي صورة أو لقطة أو مشهد ("محتوى المشاركين") من مشاركته في هذا العرض لصالح سامسونج ،ويمنح سامسونج
اإلذن باستخدام صورته وصوته المسجل في شريط صوتي أو مرئي .كما يوافق المشاركون على استخدام المواد الترويجية الخاصة بهم ألغراض التسويق
التجاري ،وأن حقوق الملكية الفكرية المتصلة بها تعود لسامسونج.
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شروط عامة


في حال عدم قبول الرابح الستالم الجائزة ،أو في حال عدم تقديمه االبريد اإللكتروني الذي تلقاه خالل شهرين من تاريخ السحب ،ستعتبر الجائزة ملغاة حكماً،
ويحق لشركة سامسونج بتقديرها الشخصي اختيار رابح آخر.




على الرابح إبراز بطاقة تعريف سارية المفعول
يمكن ألحد أفراد عائلة أو أصدقاء الرابح استالم الجائزة ،بشرط تقديم تفويضا خطيا من قبل الفائز عبر اعالم سامسونج بذلك عند االتصال به.



الجائزة غير قابلة للصرف نقدا ً وال حتى استبدالها بأي جهاز من أجهزة سامسونج األخرى.



عند اختيار الرابح ،عليه استالم الجائزة على مسؤوليته الشخصية وهو مدرك تماما ً بأن سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/أو ضرر ،أيا ً كان نوعه ،قد
يصيبه ،ويؤدي إلى عدم استالم البريد اإللكتروني ،أو إضاعة البريد اإللكتروني ،أو نسيان عنوان و/أو كلمة المرور المتعلقة بالبريد االلكتروني ،أو إلغاء البريد
اإللكتروني ألي سبب كان.



تحتفظ شركة سامسونج بالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة على العرض الترويجي أو أي من هذه الشروط واألحكام ،وفي أي وقت كان ،سواء قبل
فترة العرض الترويجي ،أو خاللها.



إن أي نزاع مهما كانت طبيعته ،أكان ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام أو بمشاركتك في العرض الترويجي ،يخضع لألحكام والقوانين
المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وسيتم تسويته وحله من قبل المحاكم ذات االختصاص في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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