
 Gear S3عرض اإلستبدال لـ 

 الشروط واألحكام

 

    )"مدة العرض"(.  2017يناير  28إلى  2016ديسمبر  8 من )"العرض"(  Gear S3عرض اإلستبدال لـ يسري 

  في دولة اإلمارات العربية المتحدة.الموجودة Fono وAxiom، One Mobileومتاجر فقط في متاجر سامسونج  إن هذا العرض متوفر

يجب أن يكون بحالة جيدة وصالح لإلستخدام ، إن حالة الساعة الذكية يحددها الموظف رغب العميل بإستبداله ، يلذي الساعة الذكية اإن 

 المسؤول في المتاجر المشاركة في هذا العرض؛ كما وإن حالة التقييم التي يقررها الموظف نهائية.

 

 .أنقر هناار، للحصول على قائمة األجهزة المؤهلة وتخمين األسع

 

 و سوف تكون متاحة على أساس أسبقية القدوم.على عدد محدد من معامالت التبديل، يقتصر هذا العرض 

 تمام الشروط المدونة أدناه إلستكمال متطلبات المشاركة بعرض االستبدال:إيجب 

a)  شخصيا إلى المتجر  العميل من قبل الساعة الذكيةيجب إحضار 

b) يجب أن يكون العميل قد أتم سن الثامنة عشرة أو يجب إبراز موافقة األهل أو أولياء األمر  

 

c)  المستبدل يجب ان يتم مسحها من قبل العميل الساعة الذكيةالمعلومات الشخصية الموجودة على إن 

 
d)  يجب على العميل إزالة بطاقاتSIM  المستبدل الساعة الذكيةموجودة على وبطاقات الذاكرة وإزالة أي معلومات شخصية 

 
e) لن تتحمل سامسونج أو شركائها المسؤولية عن فقدان أو ضياع أي معلومات أو بيانات مخزنة في الجهاز المستبدل 

 

f) على بينة من خسارة كل المحتوى بما في ذلك أرقام االتصال المخزنة على الساعة الذكية يليجب أن يكون العم 

 
g)  المستبدل الساعة الذكيةلن تتحمل سامسونج أو شركائها المسؤولية عن فقدان أو ضياع أي معلومات أو بيانات مخزنة في 

 

h) وفقا لمل يلي: الساعة الذكيةة من قبل موظفي المتجر ويتم تصنيف حال الساعة الذكيةتقييم حالة   سيتم 
 

 

 

i) و رقم  العميلسيتم جمع معلومات الهوية الخاصة بIMEI   الجديدة بالساعة الذكيةالخاص 

 

 

 .حويلتغير قابل لالسترداد أوالكما وهو ترويجية أخرى جارية أو مقبلة ال يمكن دمجه مع اية عروض إن هذا العرض 
 

العميل عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع مرتبطة بالشراء واالستبدال أو المشاركة أو عدم التمكن من ال تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه 

 استخدام هذا العرض.

Model Grade A Grade B Grade C Grade D
Functional device Functional device Functional device Functional device

Network working Network working Network working Network Locked*

WIFI Working WIFI Working WIFI Working WIFI Not Working*

Samsung/Icloud/ other Account Unlocked Samsung/Icloud/ other Account Unlocked Samsung/Icloud/ other Account Unlocked Samsung/Icloud/ other Account Unlocked

With Charger With Charger With Charger With Charger 

Original Back cover Original Back cover Back cover is not Original* Back cover is not Original

LCD doesn’t have any Scratch* LCD doesn’t have any Scratch* Scratches on LCD* No Cracks or Damage Scratches on LCD*

Body has no scatches or dents* Max 2 Scratches on body & no dents* More than 2 scratches and dents on body* More than 2 scratches and dents on body*

No Liquid Damage No Liquid Damage No Liquid Damage No Liquid Damage

Camera working Camera working Camera working Camera working

Charging port working Charging port working Charging port working Charging port working

Touch and buttons are working Touch and buttons are working Touch and buttons are working Touch and buttons are not working*

Grading

Criteria

http://www.axiomtelecom.com/-gear-s3-trade-in
http://www.axiomtelecom.com/-gear-s3-trade-in


 

،  بالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، بصورة استنسابية وفقا لتقديرهاتحتفظ شركة سامسونج 

 عرض أو خاللها.في أي وقت قبل فترة ال

بالمشاركة في هذا العرض فإنه يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو غير  ذا قام العميلإ

من النظر فيه مباشر في هذا العرض أو بهذه الشروط واألحكام يخضع لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن أي خالف سيتم  تسويته و

 ، في  دولة اإلمارات العربية المتحدة. في إمارة دبيقبل المحاكم ذات االختصاص 

 


