
 

Terms and Conditions 
 

 الشروط و األحكام

1. This Samsung FRAME 

promotion (the “Promotion’’) 

comprises an opportunity to get 

complimentary gifts free of 

charge (“Complimentary 

Gift(s)”) on the purchase of 

Samsung Frame TVs confined to 

55” and 65” (“TV(s)”). 

2. This Promotion is valid from 19th 

of December 2019 until the 25th 

of December 2019 (“Promotion 

Period”) and is available on TVs 

purchased at any Emax store 

across the United Arab Emirates 

(“Stores”). 

 
3. The Complimentary Gifts shall 

be provided on any of the TVs 
purchased and shall comprise: 
- free of charge 3 months Art 

Store subscription provided 
in a voucher (“Voucher”);  

- One TV frame bezel; and  
- One TV Studio Stand. 

4. The Complimentary Gifts shall at 
all times be subject to 
availability and the Art Store 
subscription will be available for 
a period of 1 year from date of 
Voucher redemption. 

5. The Voucher will only include 
one single 3 months Art Store 
subscription and may not be 
used in conjunction with any 
other promotion.  

6. The Voucher and the Bezel shall 
at all times be subject to 
availability. The colour of bezels 

العرض الترويجي المتعلق بتلفزيون  شتملي  .1

FRAME "( العرض الترويجيمن سامسونج )"

هدايا مجانية على  الحصولفرصة على 

 FRAME (55لدى شراء تلفزيون "( الهدايا)"

بوصة( من سامسونج  65و 

 "(.تلفزيوناتتلفزيون/)"

 كانون االول  19 يسري العرض الترويجي من .2

 االولكانون  25إلى  2019 (ديسمبر)

"(، فترة العرض الترويجي)"  2019( ديسمبر)

 تي يتم شرائهاينطبق على التلفزيونات الوهو 

ماكس الموزعة في دولة  يمن أي من متاجر إ

 "(.المتاجراإلمارات العربية المتحدة )"

 

تقدم الهدايا عند شراء أي من التلفزيونات  .3

وهي تتضمن  ،المشاركة في العرض الترويجي

 ما يلي:

  Art Storeفي  أشهر 3لمدة  اشتراك مجاني -

 و "(،القسيمةمذكورة في القسيمة )"

 ، وframeإطار واحد لتلفزيون  -           

 حامل أرضي للتلفزيون  -           

توفرها دوماً،  حسبالهدايا على  تقديم عتمدي .4

ً لمدة  Art Storeوسيكون االشتراك في  متاحا

 .لقسيمةصرف اعام ابتداًء من تاريخ 

 

 3لمدة  على اشتراك مجاني القسيمة تشتمل .5

وال يمكن اإلستفادة منها  Art Store في أشهر

  .بالتزامن مع أي عرض اخر

 
في حال توفرها. فقط القسيمة واإلطار  منحسيتم  .6

الكمية حسب على كذلك كما يعتمد لون التلفزيون 

 المتوفرة.



shall also be subject to 
availability.    

7. Samsung shall be entitled at its 
sole discretion, to terminate or 
add or modify the Promotion or 
to modify these Terms and 
Conditions at any time prior to, 
or during the Promotion Period. 

8. Samsung and its partners shall 
not be liable to the customer for 
any loss and/or damages of any 
kind suffered in connection with 
the purchase, redemption 
and/or use of this Voucher the 
Complimentary Gifts, or the 
inability to avail this Promotion. 

9. By participating in this 
Promotion, the purchaser 
accepts that any dispute of 
whatever nature which is 
directly or indirectly related to 
these Terms and Conditions or 
to his or her participation in the 
Promotion, shall be subject to, 
governed and construed by the 
laws and regulations of United 
Arab Emirates and such disputes 
shall be resolved by the 
competent courts in Dubai.  

 

 

تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء  .7

 أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على

أي من هذه الشروط  العرض الترويجي أو

واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة 

 .الترويجي العرض

ين تجاه غير مسؤولوشركاؤها تعتبر سامسونج  .8

كان، وله  ، أياً خللأي فقدان و/أو العميل عن 

ه أو تحصيل و/أو استخدام هذ صلة بشراء

أو عدم التمكن من االستفادة  الهداياالقسيمة أو 

 من هذا العرض الترويجي. 

 

أي  بأنيقر المشارك في هذا العرض الترويجي  .9

نزاع، مهما كانت طبيعته، وسواء كان مرتبطاً 

بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الشروط 

مشاركته في العرض الترويجي، واألحكام أو ب

سيخضع لقوانين دولة اإلمارات العربية 

من قبل المتحدة، وسيتم تسويته والنظر فيه 

المحاكم ذات االختصاص في إمارة دبي، بدولة 

 اإلمارات العربية المتحدة.

 


