
 

 الشروط و األحكام

، حيث يمكنهم الحصول على خصم و عرض ترويجي يتم تقديمه للعمالء"( هيالترويج العرض)" سامسونجلألجهزة المنزلية من  يالترويجالعرض . هذا 1 

 "( كما هو موضح أدناه .المنتج )المنتجات(المنزلية )" سامسونج"( عند شراء بعض أجهزة الخصممعين )"

 

في متاجر  هو متوفر"( وفترة العرض الترويجي)" 2020 (يونيوحزيران ) 3حتى  2020 (مايوأيار ) 21. يسري هذا العرض الترويجي اعتباًرا من 2

 المتحدة. "( في اإلمارات العربيةالمتاجرالمتاجر عبر اإلنترنت )"كذلك تلك و من سامسونج  عالمة سامسونج التجارية ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة
 

 . المنتجات المدرجة في العرض هي كما يلي:3

 رمز النموذج الفئة

السعر 
صلي ال 

مع 
يبة  الضر

قبل 
الخصم 
 بالدرهم

 الخصم

 ثالجات

RF60N91H3SL 7,874 400 

RS62R5001B4 4,400 300 

RS64R5331B4 5,499 500 

RT50K5030S8 2,099 600 

RT72K6357SL 3,098 800 

RT81K7057SL 3,799 800 

RT42K5030S8 1,799 500 

 غساالت 

WD80J5410AS 2,999 400 

WD17N8710KV 7,454 1,000 

DV80M5010QX 2,939 200 

WA10J5730SG 1,784 450 

WA12N6780CV 2,466 600 

WA18M8700GV 4,199 200 

WW70J4373MA 1,311 200 

WW80J4213KW 1,749 350 

WW90M64FOPO 3,989 400 

WD10N64FR2X 3,999 200 

WW80J4260GS 1,889 100 

WW90K6410QX 2,299 300 

 مكيفات
AR18NVPXCWK 3,359 600 

AR18TRHQKWK 1,994 200 

 

  . نقديال يمكن إستبدال هذا العرض بمقابل مبلغ . 4



 .مستقبلية أو حالية سواء أخرى عروض مع اى العرض يمكن دمج هذا ال. 5

 

، وفقًا لتقديرها الخاص ، إنهاء أو إضافة أو تعديل العرض الترويجي أو تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت قبل أو خالل  سامسونجيحق لشركة . 6

 فترة العرض الترويجي.
 

وشركاؤها مسؤولين تجاه العميل عن أي خسارة و / أو أضرار من أي نوع تكبدتها فيما يتعلق بشراء هذا العرض و / أو استرداده و  سامسونج. لن تكون 7

 أو استخدامه ، أو عدم القدرة على االستفادة من هذا العرض الترويجي. /
 

ً وفقًا لتقديرها المطلق و سامسونج. يحق لشركة 8 إنهاء أو تعديل العرض الترويجي أو تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت  ألي قانون معمول به ، طبقا

 قبل أو خالل فترة الصالحية.
 

وشركاؤها المسؤولية في حالة التأخير و / أو عدم تنفيذ أي من التزاماتها بموجب هذه الشروط واألحكام في حالة: تقييد الحجر  سامسونج. ال تتحمل 9

ي جائحة وطني أو دولي ؛ أي قيود أخرى صادرة عن الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة أو حكومة الوالية في الصحي الناجم عن تفشي أ

 للوفاء بأي من التزاماتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة. سامسونجأي من اإلمارات ؛ أو القوة القاهرة الخارجة عن سيطرة 

 

 
بالمشاركة في هذا العرض فإنه يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذا ارتباط مباشر أو غير مباشر  ذا قام العميلإ. 10

محاكم من قبل اليخضع لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه  ، أو بمشاركته بالطلب المسبقبهذه الشروط واألحكام

 .دبيفي ذات االختصاص 

 
 

 

 


