
 الشروط واألحكام
 عرض ماريوت

 
 

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

منتجعات سبا، في مرافق فنادق المأكوالت والمشروبات وقامة، ووالمتعلقة باإلالحصرية  المزايا( على بعض خصم)

Galaxy Note8 ( هاتفالشراء( عند شراء )ماريوتماريوت العالمية والمشاركة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا )

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

 (.المنطقة)

  بطاقة  العمالءعلى بطاقة جاالكسي لكبار  الحصولعملية الشراء ويستلمون الهاتف،  يكملونالعمالء الذين يستطيع(

VIP .على بطاقة مثبتة( إلى جانب الجهاز ً عضاء سامسونج الخاص في تطبيق أ( بطاقة إلكترونية) وسيحصلون أيضا
 (.التطبيقبالجهاز )

 العمالءلكترونية وبطاقة كبار اإل تتضمن البطاقة ( بطاقةVIP) على كل من اإلقامة الفندقية 20، خصومات بمعدل %
ي أ االستفادة من الخصم عبربحيث يستطيع العمالء  ،الخاصة بفنادق ماريوت ومنتجعات سبا والمأكوالت والمشروبات

 من البطاقتين.

  مأكوالت والمشروبات ومنتجعات سبا لل شاملةمزايا المقدمة من فنادق ماريوت القوائم المتضمنة لليمكن اإلطالع على
  على الروابط التالية:

http://deals.marriott.com/galaxynote8:فنادق ماريوت 

 http://www.eame.starwoodoffers.com/galaxynote8 فنادق ستاروود:

 http://deals.marriott.com/galaxynote8rewards المطاعم ومنتجعات سبا:
 

  التجزئة المعتمدة من قبل سامسونج في المنطقة.ببيع اليطبق العرض الترويجي في جميع متاجر سامسونج ومتاجر 

  ويمكن االستفادة  ،(فترة العرض الترويجي) 2018أبريل  30إلى  2017سبتمبر  15يسري العرض الترويجي من
 جي حتى آخر يوم من فترة العرض الترويجي. يكافة المزايا المتصلة بالعرض الترومن 

 بطاقة  "كبار العمالء"بطاقة خصم، إبراز المؤهلين للى العمالء عل(VIP)  أو البطاقة اإللكترونية إلى أحد موظفي
 ماريوت في أي وقت خالل فترة العرض وقبل إجراء أي حجوزات.

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

 منتجعات ، والفندقية قامةاإلبما في ذلك،  ،ستكون جميع المزايا المتصلة بالعرض الترويجي وأي خصومات مقدمة للعميل

 من وقت آلخر.ماريوت األخرى التي تقدَّم شروط خاضعة لشروط وأحكام ماريوت والسبا، والمطاعم 

  على تأكيد حجز ألي سبب كان أو االستفادة من الخصم بسبب ه عدم حصولضامنة للعميل في حال تعتبر سامسونج غير

 منهجية ماريوت أو شروط وأحكام ماريوت.  

  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.

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

 في أي وقت قبل أو خالل فترة العرض. 

تمكن عدم العرض الترويجي أو بسامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر، أيا كان نوعه، له صلة ب شركة تعتبر  •

 ألي سبب كان. االستفادة بهذا الخصم من  العميل

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

 واألحكام، الشروط على أي من هذهللمزايا المرتيطة بالعرض الترويجي، أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافة 

 .خاللها أو العرض الترويجي فترة قبل سواء وقت أي وفي استنسابية، بصورة

أو المتعلقة بالخصم و/ صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله •

لحكم وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك ، مشاركة العميل في هذا العرض

 لقرارات المحاكم المختصة في إمارة دبي، بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
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