
 

 
 
واألحكامالشروط    

 S10e| S10||S10+ حماية جهاز جاالكس ي 

 

والتي توفر تغطية  "(العمالء)" هي خدمة تم تصميمها ملستخدمي هواتف جاالكس ي من سامسونج"( الحماية)" S10e|S10||S10+  جاالكس يجهاز حماية  إن .1

 للبنود واألحكام التالية"( األجهزة)" S10e| S10||S10+ ألجهزة هواتف  "( العرض)" “ADH” صيانة واحدة لحادث تلف عرض ي
ً
 .، وذلك وفقا

    ."(العرض مدة)"  .2019يونيو  29أبريل إلى  29من  خالل املوقع اإللكتروني من  هذا العرض االجهزة التي تم شراؤها تشمل فترة صالحية .2

 .عطل في التشغيل ناجم عن حدث خارجي غير متوقع وغير مقصود مثل أضرار سقوط الجهاز وتسّرب السوائل  نتيجة ”ADH“يتم تعريف التلف العرض ي  .3

 .فقط  األجهزةحماية على التقتصر تغطية  .4

  ."(مدة التغطية)" هازج( من تاريخ شراء ال1حماية على فترة ضمان الهاتف املحمول فتكون صالحة ملدة سنة واحدة )التقتصر مدة تغطية  .5

شمولة هي وحدها امل "(اإلقليم)" في دولة اإلمارات العربية املتحدة  Samsung.com/aeخالل املوقع اإللكتروني من خالل مدة العرض  التي تم شراؤها األجهزةإن  .6

 .حمايةال إلستفادة منل بالعرض

 .  خالل املوقع اإللكتروني من  عملية الشراء القسيمة عند إتمام ا تم إستخدام رمزذفقط إ "(العرض)"  ”ADH“ التلف العرض ييحق للعمالء اإلستفادة من عرض  .7

)تلف عرض ي: اما كسر بالشاشة أو نتيجة تسرب سائل( وتخضع لرسوم خدمات تغطية المدة على عملية صيانة حادثة واحدة فقط خالل حماية التقتصر تغطية  .8

  دوالر أميركيأربع وخمسون  (54.5$) رمزية بقيمة
ً
 ."(مركز الخدمة)" ، يتم دفعها ملركز الخدمة املرخص لهفي اإلقليمبدون املبلغ الضريبي  وخمسون سنتا

 

  منه. جهازالالذي تم شراء  اإلقليمفي  فقط حمايةاإلستفادة من اليمكن  .9

 

   .حمايةالتغطية ل اتم تسجيلهي تال األجهزةغير قابلة لالسترداد أو التحويل ويمكن استخدامها فقط مع حماية الإن  .10

 للحصول على يكون العميللكي  .11
ً
إستخدام رمز  يتوجب على العميلرمز لقسيمة بحيث سوف يتلقى العميل بريدا إلكترونيا مع ، "( العمالء املؤهلين)"حماية ال مؤهال

 ايصال عمل من تاريخأيام  (10عشرة )حماية في غضون الوسيتم تفعيل تغطية  Samsung.com/ae    املوقع اإللكترونيشراء الجهاز من خالل عند  هذه القسيمة

 هوية تحديد  وسيتم الجهاز.
ً
 .  للشروط املذكورة أعاله العميل املؤهل للحصول على الخدمة من قبل سامسونج وفقا

 

 حماية.الأثناء املطالبة بتغطية  الى مركز الخدمة هازجيتوجب على العميل تقديم فاتورة شراء ال .12

 صيانة أو استبدال القطع التالفة بأخرى جديدة حسب تقديرها الخاص. تحتفظ سامسونج بالحق الكامل في .13

 لشركة سامسونج.الإن جميع القطع التي يتم استبدالها بمركز  .14
ً
 خدمة   تصبح ملكا

غيرها من قطع استهالكية، أو أي برامج تشغيل،  التغطية في األصل وال تشمل تزويد األجهزة بهاتم  بالحالة التيهاز جالالخاصة بكونات املحماية التشمل تغطية  .15

 لحقات.امل

 .األجهزة تتحمل سامسونج أو شركائها أية مسؤولية ناتجة عن فقدان أو ضياع أية معلومات أو بيانات مخزنة في ال .16

 لجهازه. مسح بياناته الشخصية قبل أي طلب صيانة  املؤهل يجب على العميل .17

 .هازجالذاكرة من الأو بطاقة  SIM إزالة بطاقة املؤهل  يجب على العميل .18

بحقها الكامل بإجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة بنود جديدة على أي من هذه الشروط واألحكام، الخاص وحسب القانون، تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها  .19

 في أي وقت من األوقات.

أو عدم القدرة حماية الالتحصيل و/أو استخدام  عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع مرتبط بعملية أو العميل املؤهل/ال تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه العميل .20

 على استخدامها.

على أن أي نزاع قد ينشأ و مهما كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو غير مباشر مع الشروط واألحكام هذه سيخضع  العميل املؤهل حماية يوافقبال البدء عند .21

 .بإمارة دبيلقوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه من قبل املحاكم ذات االختصاص 

 

 

 


