
 وأحكام شروط

LEGOLAND® Dubai 

 
 الدخول ال همتخول ("قسيمة")على لحصول ل( "العمالء"لعمالء )لفرصة على ( "العرض الترويجي"هذا العرض الترويجي ) يشتمل LEGOLAND® 

Dubai  المتنزه"( مجاناً لمدة سنة (1)متنزه"(. 

 

  لغاية سنة واحدة من تاريخ التفعيل القسيمةالسنوية تبدا من تاريخ تفعيل  القسيمةصالحية. 

 

  سامسونج و , 9سامسونج نوت  :التالية سامسونج كل عملية شراء جديدة لالجهزةعلى القسيمة عند يمكن الحصولS9  سامسونج وS9+ ("االجهزة") 

 .("المتاجر")في دولة االمارات العربية المتحدة جميع متاجر سامسونج ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من قبل سامسونج من 

 
 الذكية الهواتف تطبيق خالل من إال القسيمة إلى الوصول يمكن ال Samsung Members  "(التطبيق)" تلقائيًا الجهاز مشتري عليه سيحصل الذي 

 .مجانية قسيمة على سيحصل وبالتالي ،قوم بشرائهي الذي الجهاز على مسبقًا كونها ستكون مثبتة

 إلى التطبيق خالل من عليها الحصول تم التي القسيمة تقديم القسيمة حامليالمشترين  على LEGOLAND® Dubai  إلى المجاني الدخوللإلستفادة من 

 .المتنزه

 يمكن اإلستفادة من هذه القسيمة فقط للدخول المجاني للمنتزه على أنها ال تشمل أي منتزهات أخرى. 

  جي أي ضرائب حكومية أو رسوم خدمات وال يحق لحامل القسيمة أن يتمتع بالدخول المجاني إال من خالل قيامه بتسدي أي الترويلن يتضمن العرض

 ضرائب حكومية مهما كان نوعها.

  ي"(. )"فترة العرض الترويج 2018كانون األول )ديسمبر(  31وحتى  2018أيلول )سبتمبر(  1ال يمكن اإلستفادة من هذه القسيمة إال بالفترة من 

 وشروط ألحكام بالترويج المرتبطة المزايا جميع تخضع LEGOLAND® Dubai التالي الرابط على المتاحة 

(https://www.legoland.com/dubai/legoland-annual-pass-holders/annual-pass-tcs?_ga=2.40873764.768499395.1534056137-

1766145142.1529934019). 

 سبب ألي المتنزه إلى الدخول من األحوال من حال أي في القسيمة حاملعدم تمكن  عن المسؤولية األشكال من شكل بأي تتحمل وال سامسونج تضمن ال 

  .LEGOLAND® Dubai وأحكام شروط من االستفادة على قدرته عدم أو األسباب من

 آخر ترويجي عرض أي مع بالتزامن استخدامه وال نقداً، الترويجي العرض هذا استبدال يمكن ال. 

 هذه من أي على إضافة أو حذف أو تغيير أو تعديل أي إجراء أو بالعرض، المرتبطة المزايا تعديل أو إنهاء في بالحق لنفسها سامسونج شركة تحتفظ 

 .الترويجي العرض فترة خالل أو قبل وقت أي في واألحكام، الشروط

 العرض من االستفادة من العميل تمكن بعدم أو بالعرض صلة وذات كانت، نوع أي من أضرار، أو /و فقدان أي عن مسؤولة غير سامسونج شركة تعتبر 

 .كان سبب ألي

 العميل بمشاركة أو/و بالعرض أو واألحكام الشروط بهذه مباشرة غير أو مباشرة بصورة متصالً  أكان سواء طبيعته، كانت مهما نزاع أي بأن العميل يقر 

 اإلمارات بدولة دبي، إمارة في االختصاص ذات المحاكم قبل من فيه والنظر تسويته وسيتم المتحدة، العربية اإلمارات دولة لقوانين سيخضع العرض، في

 .المتحدة العربية

 


