
 

 الشروط واألحكام
 

 
 فوري على خصم تتيح لهم الحصول لعمالء )العمالء( لفرصة على هذا العرض الترويجي )العرض الترويجي(  يشتمل

)خصم( يتعلق بتذاكر الطيران والحجوزات الفندقية والفعاليات المحلية المقامة في اإلمارات )الحجوزات( عند شراء 

 قطر، المتحدة، العربية اإلمارات من كل في ، وذلك(الجهاز) سامسونج من الجديد  Note9Galaxy شراء( هاتف)

 (.المنطقة) البحرين الكويت، ُعمان، سلطنة

  قسائم )القسائم( ألي من هذه الحجوزات. 3على  الحصولعملية الشراء ويستلمون الهاتف،  يكملونالعمالء الذين يستطيع 

  عضاء سامسونج الخاص بالجهاز )التطبيق(.القسائم خصومات، وهي مثبتة في تطبيق أتتضمن 
 .يطبق العرض الترويجي في جميع متاجر سامسونج ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من قبل سامسونج في المنطقة 

  فترة العرض الترويجي(. 2019 حزيران )يونيو( 30إلى  2018 أب )أغسطس( 15يسري العرض الترويجي من( 

  ،القسائم متاحة لالستخدام في الخصم على )!( تذاكر الطيران(ii) ،الحجوزات الفندقية(iii)   الفعاليات المحلية المقامة
في االمارات، وهي متاحة على الموقع االلكتروني : 

[https://www.cleartrip.ae/offers/uae/Samsung] 

  لالستفادة من الخصم، على العمالء اتمام حجزهم عبر موقعcleartrip  أو تطبيقcleartrip أجهزة المحمول. في 

 االستفادة من قسائم الخصم:  شروط(i)  ال يمكن استعمال الخصم أكثر من مرتين مع أي من تذاكر الطيران أو إجراء

واستعمال الخصم الثاني  2018 كانون أول )ديسمبر( 31إلى  2018 أب )أغسطس( 15الحجوزات الفندقية ما بين 

حزيران  30إلى  2019 كانون ثاني )يناير( 1مع تذاكر الطيران، أو إجراء الحجوزات الفندقية خالل الفترة من 

 .2019 )يونيو(

 جي أي ضرائب حكومية أو رسوم خدمات.لن يتضمن العرض التروي 

 لصرف نقداً. كما ال يمكن استعماله بالتزامن مع أي عرض أو خصم آخر.الخصم غير قابل للتحويل وال التفاوض، وال ا 

  ال يمكن االستفادة من هذا الخصم بالتزامن مع أي خصم آخر متوفر علىwww.cleartrip.ae مواقع من أي أو 
Cleartrip .األخرى 

  تعتبر سامسونج غير ضامنة للعميل في حال عدم حصوله على تأكيد حجز ألي سبب كان أو االستفادة من الخصم بسبب

 .  Cleartripمنهجية شروط وأحكام 

  ،تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام

 و خالل فترة العرض. في أي وقت قبل أ

 تمكن عدم العرض الترويجي أو بسامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر، أيا كان نوعه، له صلة ب شركة تعتبر

 ألي سبب كان. االستفادة بهذا الخصم من  العميل

 إضافة أو إلغاء أو تعديل أي إجراء في بها، المعمول للقوانين وفقا   رادتهاإ وبملء لنفسها بالحق، سامسونج شركة تحتفظ 

 واألحكام، الشروط على أي من هذهللمزايا المرتيطة بالعرض الترويجي، أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافة 

 .خاللها أو العرض الترويجي فترة قبل سواء وقت أي وفي استنسابية، بصورة

  أو المتعلقة بالخصم و/ بهذه الشروط واألحكامسيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة

لحكم وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك ، مشاركة العميل في هذا العرض

 لقرارات المحاكم المختصة في إمارة دبي، بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

http://www.cleartrip.ae/

