الشروط واألحكام
 .1إن عرض سامسونج و "( Dolbyالعرض") مصمم لعمالء سامسونج الذين يمكنهم الفوز بهدية مجانية ("الهدايا") والتي
سيتم تقديمها للعمالء لدى قيامهم بشراء تلفزيونات معينة من "( QLEDالتلفزيون/التلفزيونات").

 .2يسري هذا العرض عتبارا ً من  14شباط (فبراير)  2020حتى  14أذار (مارس) "( 2020فترة العرض") وهو متوفر
للعمالء الذين يقومون بشراء التلفزيونات من الموزعين وبائعي التجزئة المعتمدين لدى سامسونج في اإلمارات العربية
المتحدة ("المتاجر").
 .3تقتصر أجهزة التلفزيون التي تخضع لهذا العرض على ما يلي:
;"98 Q900 QLED 8K; 82" Q900 QLED 8K; 75" Q900 QLED 8K; 65" Q900 QLED 8K

 .4تشتمل الهدايا على:
.1

جهاز) Dolby Atmos sound bar (Q70Rمجاني عند شراء تلفزيون أي من تلفزيونات .QLED 8K

 .2رحلة مجانية إلى لوس أنجلوس بالواليات النتحدة األميريكية لمسافر واحد فقط ،بما في ذلك تذاكر الطيران واإلقامة
في الفندق والتي سيقدمها شريك من سامسونج و سيتولى مسؤولية جميع التفاصيل المتعلقة بالهدية والذي سيكون
مسؤوالً عنها منفردا ً .تفاصيل الهدية متوفرة على الرابط التالي:
"( [https://www.samsung.com/ae/offer ].الرحلة")

 .5لالستفادة من االرحلة  ،يتعين على مشتري التلفزيون تزويد سامسونج بعلوماتهم الشخصية والدخول في السحب
("السحب") الذي سيقام في مكاتب سامسونج في مبنى الفراشة  ،مدينة دبي لإلعالم في  18أذار (مارس)  ،2020بحيث
سيتم اختياره فائز واحد ("الفائز") بشكل عشوائي بحضور ممثل عن دائرة دبي االقتصادية.
 .6سيتم التواصل مع الفائز لمنحه الرحلة خالل أسبوعين من تاريخ السحب .سيحصل الفائز على الرحلة فقط في حال قام
بتقديم نسخة من فاتورة شراء التلفزيون.

 .7على الفائز السفر إلى لوس أنجلوس قبل تاريخ  31حزيران (يونيه) لالستفادة من االرحلة.
 .8الهدايا غير قابلة لالسترداد وغير قابلة للتحويل وال يجوز استبدالها نقدًا.

 .9تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها الخاص وحسب القانون ،بحقها الكامل بإجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة بنود
جديدة على أي من هذه الشروط واألحكام ،في أي وقت من األوقات.
 .10ال تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه العميل (مشتري التلفزيون) عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع مرتبط بعملية
استخدام الهدايا أو عدم القدرة على اإلستفادة منها.
 .11يوافق العميل على أن أي نزاع قد ينشأ و مهما كانت طبيعته سواء كان ذا ارتباط مباشر أو غير مباشر مع الشروط
واألحكام هذه سيخضع لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه من قبل المحاكم
ذات االختصاص بإمارة دبي.

 .1سيتأهل الرابحون المختارون للسفر في رحلة إلى لوس انجلوس ،برعاية دولبي الشرق األوسط منطقة حرة ذ.م.م.
(ويشار إليها الحقا ً ب دولبي الشرق األوسط) وسامسونج الخليج (ويشار إليها الحقا ً بالجهة المنظمة) بعد تلبية الشروط
التالية:

تنحصر نفقات السفر التي تتحملها دولبي الشرق األوسط في السفر على الدرجة السياحية ،السكن في غرفة مشتركة
( )twinفي فندق سياحي لمدة ليلتين و 3أيام ،مع جولة فاخرة إلى مسرح دولبي وذلك بحسب التاريخ والوقت المحدد
والمتفق عليه قبل  31يونيو .2020

يجب أن يكون لدى الرابح تصريح دخول /تأشيرة زيارة إلى الواليات المتحدة األمريكية ،دون إشراك دولبي الشرق
األوسط في هذا الموضوع بأي شكل من األشكال.
لن تتحمل دولبي الشرق األوسط نفقات التأشيرة ،والمأكوالت والمشروبات والغسيل والتأمين أو الجوالت السياحية أو
التنقالت داخل البلد ،وأي نفقات أخرى لم يتم تحديدها.

يجب أن يكون جواز السفر وتأشيرة الزيارة إلى الواليات المتحدة األمريكية صالحين للتمكن من االشتراك في
المسابقة.
على الرابح أن يوقع استمارة إخالء المسؤولية المتعلقة بالسفر والمقدمة من قبل دولبي الشرق األوسط .كما يجب على
الرابح إتباع التعليمات /اإلرشادات الصادرة عن دولبي الشرق األوسط ،دون إبداء أي آراء أو اعتراضات.

 .2حتى يتمكن الرابح من الحصول على الجائزة ،عليه أن يبرز بطاقة تعريف سارية المفعول ،وإثبات عنوان (بطاقة
الهوية اإلماراتية/تأشيرة إقامة ،نسخة عن جواز السفر الخ).
 .3سيكون قرار الجهة المنظمة المتعلق باختيار الرابح والجائزة نهائيا ً وملزماً ،وال يقبل بأي مراسالت بهذا الشأن.

 .4بمجرد اشتراكه وتوقيعه على استمارة المسابقة ،فإن المشارك يمنح الجهة المنظمة ترخيصا ً عالميا ً دائما ً خاليا ً من
أي قيود وبدون حقوق ملكية الستخدام ،ونسخ ،وطباعة ،وعرض ،وإعادة إصدار ،ونشر ،ونقل ،وتحويل ،وتوزيع
االشتراك ،وبالتالي فإن جميع الصور واألفكار والمقترحات واآلراء المقدمة في المسابقة ستكون ملكية حصرية للجهة
المنظمة ،التي يحق لها وبملء إرادتها استخدامها في اإلعالنات دون الحاجة إلعالم الرابح بهذا الشأن.

 .5لن تكون الجهة المنظمة أو دولبي الشرق األوسط مسؤولة عن أي طلب لتغيير جدول الرحلة المخططة للرابحين.
 .6صور الجائزة وطراز المنتج المستخدم في إعالنات البرنامج والمواد الترويجية هي لغرض التوضيح .كما قد يتغير
الجدول واألوقات الفعلية.

 .7الجائزة غير قابلة للتحويل والنقل والصرف نقدا ً كبديل ترضية.

 .8يخضع العرض الترويجي للتغيير بحسب الظروف القهرية والخارجة عن السيطرة.

 .9تحتفظ دولبي الشرق األوسط بحقها في تغيير العرض أو تعديله أو سحبه دون إشعار مسبق وبمطلق حريتها .وتحتفظ دولبي
الشرق األوسط أو الجهة المنظمة بحقها في تعديل الشروط واألحكام دون إشعار مسبق.

 .10دولبي الشرق األوسط غير ملزمة بأي مراسالت توضيحية تتعلق بهذا النشاط.

 .11يحق للجهة المنظمة استخدام أسماء الرابحين واشتراكاتهم في العرض الترويجي والمرحلة ما بعد المسابقة على منصات
التواصل االجتماعي وغيرها من المنصات الترويجية.

 .12ستكون الجهة المنظمة غير مسؤولة عن أي ضياع أو فقدان يتعرض له المشارك ،ويتسبب في عدم متابعة العرض أو
إلغائه ،وذلك بما يتفق مع القوانين واألحكام والتشريعات واألنظمة التي تنص عليها الحكومة االتحادية أو حكومة الوالية ،او ألي
سبب قهري خارج عن السيطرة .وسيتم إعالم المشاركين في حال حدوث االنقطاع أو اإللغاء في أقرب وقت ممكن.

 .13تحتفظ الجهة المظمة ،وبملء ارادتها ،بحقها في إلغاء اشتراك أي فرد اكتشفت تالعبه واحتياله بعملية االشتراك أو إجراءات
المسابقة أو انتهاكه لشروط المسابقة أو تعامله غير الالئق.

