
 

 الشروط و األحكام
تحتوي على إشتراك على قسيمة  الحصول"( فرصة العرض الترويجيمن سامسونج )" FRAME. يعتبر العرض الترويجي المتعلق بتلفزيون  .1

لدى شراء على "( البرواز)" FRAMEباإلضافة الى برواز تركيبي مجاني لتلفزيون  "( القسيمة)"  Art Storeأشهر على  6مجاني مدته 

 "(.FRAMEتلفزيونات بوصة( من سامسونج )" 65و  55) FRAMEتلفزيون 

 

"(، وهو متوفر في فترة العرض الترويجي)" 2018( كانون أولديسمبر ) 31إلى  2018( أغسطسأب )  20 يسري العرض الترويجي من .2

 –. هارمان 3دبي مول، و  –. متجر سامسونج 2مول اإلمارات، و  –. جمبو 1المعتمدة التالية بدبي وأبوظبي على النحو التالي: متاجر ال

أي متاجر أخرى  الى ديرة سيتي سينتر مول، ، باإلضافة –. متجر سامسونج 5مول اإلمارات،  –. متجر سامسونج 4و  ابو ظبي -الوحدة

 "(.متاجر سامسونج)" سيتم اإلعالن عنها من قبل سامسونج بين الحين واألخر

 

خالل فترة العرض  FRAMEتلفزيون لمن قام بشراء فقط  Art Storeلويمكن اإلستفادة من اإلشتراك المجاني  والبرواز يتم منح القسيمة .3

 شراء.يثبت عملية الإبراز إيصال  عندالترويجي وذلك 

 

، يجب عليك التسجيل والموافقة على الشروط واألحكام التي تحكم حساب سامسونج وتزويد اعند استرداد القسيمة ولكي تتمكن من إستخدامه .4

 سامسونج بوسيلة دفع صالحة. 

 

ً باإل 30لن تقوم سامسونج بخصم أي مبلغ من وسيلة الدفع الخاصة بك خالل الفترة التجريبية المجانية لمدة  ضافة إلى فترة إشتراك يوما

من وسيلة الدفع الخاصة بك إال إذا  Art Store، سيتم خصم رسوم اإلشتراك في عند إنتهاء فترة العرض الترويجي أشهر. 6مجانية لمدة 

 .الترويجي العرضفترة قمت بإلغاء إشتراكك قبل إنتهاء 

 

 يرجى العلم بأنه لن يتم إخطارك بأن صالحية قسيمتك قد إنتهت أو سوف تنتهي. 

 

الخاص بك والذي  FRAMEيجب عليك إلغاء اإلشتراك من القائمة الفرعية الخاصة بسجل الشراء لتلفزيون سامسونج  لتجنب تكبد الرسوم، 

 في قائمة معلومات الحساب/تسجيل الدخول. يمكن الولوج إليه من خالل القائمة الفرعية الخاصة بمعلومات الدفع

 

سيتم منح البرواز . منها بالتزامن مع أي عرض اخروال يمكن اإلستفادة  Art Storeأشهر على  6على إشتراك مجاني مدته قسيمة تحتوي ال .5

 . FRAMEتلفزيون  على أن يكون منتناسب مع القيقب، والجوز  خشببحسب توفره وهو فقط متوفر باأللوان التالية: األبيض، 

 

 فقط.  امتوفر أي منهما متى ماكان البروازو القسيمةيتم منح  .6

 

أي من هذه الشروط  العرض الترويجي أو تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على .7

 . الترويجي واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة العرض

 

ه كان، وله صلة بشراء أو تحصيل و/أو استخدام هذ ، أياً خللأي فقدان و/أو ين تجاه العميل عن غير مسؤولوشركاؤها تعتبر سامسونج  .8

 أو عدم التمكن من االستفادة من هذا العرض الترويجي.  بروازالقسيمة أو ال

 

 

 مباشر بشكل مرتبطا   كان وسواء طبيعته، كانت مهما نزاع، أي بأن المشتري من إقرارا   تعتبر الترويجي، العرض هذا في مشاركةال مجردب .9

 تسويته وسيتم المتحدة، العربية اإلمارات دولة لقوانين سيخضع الترويجي، العرض في تهبمشارك أو واألحكام الشروط بهذه مباشر غير أو

  .المتحدة العربية اإلمارات بدولة دبي، إمارة في االختصاص ذات المحاكم قبل من فيه والنظر

 

 


