
 وأحكام شروط

 ماريوت

 
 المزايا ( على بعض خصم% )20على خصم تتيح لهم الحصول ( العمالءلعمالء )لفرصة على ( العرض الترويجيهذا العرض الترويجي ) يشتمل

( ماريوتالمأكوالت والمشروبات ومنتجعات سبا، في مرافق فنادق ماريوت العالمية والمشاركة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا )بالحصرية والمتعلقة 

 الكويت، ُعمان، سلطنة قطر، المتحدة، العربية اإلمارات من كل في ، وذلك(الجهاز) سامسونج من الجديد Note9  ( هاتفالشراءعند شراء )

 (.المنطقة) البحرين

 
 في تطبيق مثبتة ( بطاقة إلكترونيةبطاقة )على  الحصوليحق للعمالء الهاتف،  بالتالي إستالمعملية الشراء ومن  عند اإلنتهاءSamsung 

Members  ( التطبيقالخاص بالجهاز.) 

 

 بحيث يستطيع العمالء الخاصة بفنادق ماريوت % على كل من المأكوالت والمشروبات ومنتجعات سبا20 واقعتتضمن البطاقة اإللكترونية خصومات ب ،

 .إبراز هذه البطاقةاالستفادة من الخصم عبر 

 

  ة: التالي ومنتجعات سبا على الروابطاإلقامة، والمطاعم، يمكن اإلطالع على القوائم المتضمنة للمزايا المقدمة من فنادق ماريوت شاملة 

 فنادق ماريوت: http://deals.marriott.com/samsunggalaxy  

 

 :فنادق ستاروود 
 http://spg.com/SamsungGalaxy 

 

 :المطاعم ومنتجعات سبا 
 http://deals.marriott.com/samsunggalaxyrewards  

 

 العرض الترويجي في جميع متاجر سامسونج ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من قبل سامسونج في المنطقة. توفر هذاي 

 

  (، ويمكن االستفادة من كافة فترة العرض الترويجي) 2018 كانون أول )ديسمبر( 30إلى  2018 أب )أغسطس( 15يسري العرض الترويجي من

 المزايا المتصلة بالعرض الترويجي حتى آخر يوم من فترة العرض الترويجي. 

 
 

 جي أي ضرائب حكومية أو رسوم خدمات.لن يتضمن العرض التروي 

 

  شروط خاضعة لقامة الفندقية، ومنتجعات السبا، والمطاعم اإلبما في ذلك،  ،وأي خصومات مقدمة للعميلستكون جميع المزايا المتصلة بالعرض الترويجي

 من وقت آلخر.ماريوت األخرى التي تقدَّم شروط وأحكام ماريوت و

 
 
 
 

  منهجية ماريوت أو شروط وأحكام تعتبر سامسونج غير ضامنة للعميل في حال عدم حصوله على تأكيد حجز ألي سبب كان أو االستفادة من الخصم بسبب

 ماريوت.  

http://deals.marriott.com/samsunggalaxy
http://spg.com/SamsungGalaxy
http://deals.marriott.com/samsunggalaxyrewards


 

 

 الخصم غير قابل للصرف وال االستفادة منه بالتزامن مع أي خصم آخر. كما ال يمكن دمج العرض الترويجي مع أي عرض آخر )سواء عرض عادي او 

 تنزيالت( أو قبل الشراء أو الحجز.

  خالل فترة تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو

 العرض. 

 

االستفادة بهذا الخصم من  تمكن العميلعدم العرض الترويجي أو بكان نوعه، له صلة ب سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر، أيا   شركة تعتبر  •

 ألي سبب كان.

 

بالعرض  طةبالمرتللمزايا  إضافة أو إلغاء أو تعديل أي إجراء في بها، المعمول للقوانين وفقا   رادتهاإ وبملء لنفسها بالحق، سامسونج شركة تحتفظ •

العرض  فترة قبل سواء وقت أي وفي استنسابية، بصورة واألحكام، الشروط على أي من هذهالترويجي، أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافة 

 .خاللها أو الترويجي

لحكم ، مشاركة العميل في هذا العرضأو المتعلقة بالخصم و/ سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام •

مارات العربية وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في إمارة دبي، بدولة اإل

 المتحدة. 

 
 
 

 

 


