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 This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers are able to obtain special 
discount vouchers (“Voucher”) from 
up to 28 participating brands in 
various stores (“Outlets”) upon the 
purchase (“Purchase(s)”) of the new 
Samsung Galaxy Note9 (the 
“Device(s)”) from authorized retailers 
in United Arab Emirates, Qatar, 
Kuwait, Oman and Bahrain.   

 Upon completing the Purchase and 
receiving the Device customers may 
be entitled to the Vouchers through a 
pre-installed Samsung Members 
application (“Application”) in the 

Device.  

 In order to avail the Vouchers 
customers are required to show the 
Voucher to the Outlets personnel, 
whom will input a unique code to 
redeem the Voucher. 

 

 The Promotion is valid from 15th 
August 2018 until the 31st March 
2019 (the “Promotion Period”) the 
Voucher shall not be redeemable 
after the last day of the Promotion 
Period. 

 This Voucher can only be redeemed 
once. 

 This Voucher cannot be exchanged 
for cash. 

 Samsung does not guarantee and 
shall not by any means be held liable 
to customer in any event a customer 
does not avail any Discount. 

 The Voucher may not be exchanged 
for cash and/or be used in 
conjunction with any other voucher or 
discount. Promotion may not be 
combined with any other offer, sale 
promotion, or prior 
purchase/reservation.  

 Samsung shall not be liable to 
customers for any loss and/or 

 
 ( "العرض الترويجي)"الترويجي هذا العرض  يتضمن

قسائم خصومات على تتيح للعمالء الحصول  فرصة

 28 عدد قد يصل الى من)"القسيمة"( خاصة 

عند  )"المتاجر"(، ماركة مشاركة في متاجر متنوعة

  Galaxy Note9هاتف)"الشراء"( شراء 

متاجر البيع بالتجزئة المعتمدة في من "( الجهاز)"

، ُعمانو، الكويتو، قطرو، اإلمارات العربية المتحدة

 .البحرينو

  عند اإلنتهاء من عملية الشراء وبالتالي إستالم

على قسائم عبر الجهاز، يحق للعمالء الحصول 

"( التطبيق)" Samsung Membersتطبيق 

  المثبت في الجهاز.

  العمالء إبراز لالستفادة من القسيمة، يجب على

القسيمة لموظف المتجر الذي بدوره سيدخل رمزاً 

 مميزاً في الجهاز يتيح له المطالبة بالقسيمة.

 
 

 ب )أغسطس(أ 15 يسري العرض الترويجي من 

فترة العرض )" 9201 (مارس) اذار 31إلى  2018

القسيمة بعد انتهاء آخر  صرفال يمكن "(. الترويجي

 من العرض الترويجي.يوم 

 
 

  القسيمة مرة واحدة فقط. صرفيمكن 
 

 

  ًال يمكن صرف هذه القسيمة نقدا. 
 

  عدم ضامنة لمسؤولة عن وغيرتعتبر سامسونج غير

 .الخصم منالعميل  إستفادة

 
 

  ال يمكن صرف القسيمة نقداً، و/أو استعمالها بالتزامن

أو خصم آخر. كما ال يمكن دمج  مع أي قسيمة أخرى

هذا العرض مع أي عرض ترويجي آخر أو قبل 

 الشراء / الحجز.

 

  /تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و



damages of any kind whatsoever, 
suffered in connection with the 
Promotion or customer’s inability to 
avail the Discount.  

 Samsung shall be entitled at its sole 
and absolute discretion to terminate 
or modify the benefits associated with 
the Promotion or to modify, vary, 
delete or add to any of these Terms 
and Conditions at any time prior or 
during the Promotion Period.  

 

 Any dispute of whatever nature 
directly or indirectly related to these 
Terms and Conditions, to the 
Discount and/or customer’s 
participation in the Promotion, shall 
be governed by the laws of the 
United Arab Emirates, and shall be 
resolved by the competent courts in 
the Emirate of Dubai, UAE.  

أو ضرر، أيا كان نوعه، له صلة بالعرض الترويجي 

من االستفادة من الخصم ألي  الزبائنأو بعدم تمكن 

 سبب كان. 

 

  لنفسها بالحق، وبملء إرادتها تحتفظ شركة سامسونج

ً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو  وفقا

طة بالعرض الترويجي، تبإلغاء أو إضافة للمزايا المر

أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافة على أي 

من هذه الشروط واألحكام، وفي أي وقت سواء قبل 

 فترة العرض الترويجي أو خاللها.

 

 نت طبيعته وله صلة مباشرة نزاع مهما كا سيخضع أي

أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام المتعلقة 

في هذا العرض، لحكم  العمالءبالخصم و/أو مشاركة 

المعمول بها في دولة  وتفسير القوانين والتشريعات

اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك لقرارات المحاكم 

رات العربية المختصة في إمارة دبي، بدولة اإلما

 المتحدة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


