
 الشروط واألحكام
 المتعلقة بعرض

Apparel Group 

 
 عدد قد يصل  )"القسيمة"( منقسائم خصومات خاصة على تتيح للعمالء الحصول  ( فرصة"العرض الترويجي)"الترويجي هذا العرض  يتضمن

متاجر البيع من "( الجهاز)"  Galaxy Note9ماركة مشاركة في متاجر متنوعة )"المتاجر"(، عند شراء )"الشراء"( هاتف 28 الى

 بالتجزئة المعتمدة في اإلمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، ُعمان، البحرين.

  على قسائم عبر تطبيق عند اإلنتهاء من عملية الشراء وبالتالي إستالم الجهاز، يحق للعمالء الحصولSamsung Members "(التطبيق )"

  المثبت في الجهاز.

  البة بالقسيمة.العمالء إبراز القسيمة لموظف المتجر الذي بدوره سيدخل رمزاً مميزاً في الجهاز يتيح له المطلالستفادة من القسيمة، يجب على 

 
 

 صرفال يمكن "(. فترة العرض الترويجي)" 2018 )ديسمبر( أولكانون  31إلى  2018 ب )أغسطس(أ 15 يسري العرض الترويجي من 

 من العرض الترويجي.القسيمة بعد انتهاء آخر يوم 

 

  القسيمة مرة واحدة فقط. صرفيمكن 
 

 

  ًال يمكن صرف هذه القسيمة نقدا. 
 

  الخصم منالعميل  عدم إستفادةضامنة لمسؤولة عن وغيرتعتبر سامسونج غير. 

 
 

 أو خصم آخر. كما ال يمكن دمج هذا العرض مع أي عرض ترويجي  ال يمكن صرف القسيمة نقداً، و/أو استعمالها بالتزامن مع أي قسيمة أخرى

 آخر أو قبل الشراء / الحجز.

 

 ل تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو خال

 فترة العرض. 

  الستفادة من من ا الزبائنتعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر، أيا كان نوعه، له صلة بالعرض الترويجي أو بعدم تمكن

 الخصم ألي سبب كان. 

 

 طة بالعرض تبتحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق، وبملء إرادتها وفقاً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة للمزايا المر

قت سواء قبل فترة العرض الترويجي أو الترويجي، أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، وفي أي و

 خاللها.

 

 في هذا  العمالءنت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام المتعلقة بالخصم و/أو مشاركة سيخضع أي نزاع مهما كا

المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في إمارة دبي،  العرض، لحكم وتفسير القوانين والتشريعات

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


