
 الشروط واألحكام

 
 

 ( على فرصة "العرض الترويجي"يشتمل هذا العرض الترويجي )اشتراك مجاني لمدة الحصول على  يةإمكان( "العمالء") تتيح للعمالء

"( أجهزة اللياقة عمليات شراءإتمام عملية شراء )""( عند اشتراك مجاني")" للياقة البدنية ز جيمشهر في مراكز وصاالت "جولد

في دولة اإلمارات العربية المتحدة  "(المنتجات)" Icon Xأو  Fit2 Pro Gear Sportالبدنية القابلة لالرتداء من سامسونج 

 "(. المنطقة)"

 
 

 (."ةميالقس") قسيمة تتضمن رمزاً مميزاً ، الحصول على عملية الشراء ويستلمون المنتج لعمالء الذين يكملونيحق ل 
 
 

 للياقة البدنية. "ز جيمجولد"         يجب أن تكون القسيمة أصلية ويمكن إبرازها في مراكز  ،لالستفادة من االشتراك المجاني 
 

 ديسمبر  5في المنطقة اعتباراً من ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من سامسونج  يسري العرض الترويجي في جميع متاجر سامسونج

 (.2018يونيو  15صالحية االشتراك المجاني حتى ) وقد تستمر"( فترة العرض الترويجي)" 2018يونيو  5إلى  2017

 

  نقدا  الصرف قابلة لالسترداد وهذه القسيمة غير. 
 

  آخر.ترويجي ال يمكن استعمال القسيمة بالتزامن مع أي عرض 

 

 قسيمة واحدة فقط. صرفلكل فرد  يحق 
 

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

  

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

 ألي سبب كان.  ه القسيمة أو هذا العرض الترويجيهذمن االستفادة 

  للقوانين المعمول ً بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة للمزايا تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق، وبملء إرادتها وفقا

المرتيطة بالعرض الترويجي، أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، بصورة استنسابية، 

 وفي أي وقت سواء قبل فترة العرض الترويجي أو خاللها.

  و/أو مشاركة العميل  بالقسيمةسيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام المتعلقة

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

 . المتحدة ولة اإلمارات العربيةالمختصة في إمارة دبي، بد

 

 


