
 

 الشروط و األحكام
"( أو قسائم شراء تنزيالتتنزيالت )" على الحصول فرصةشمل ي"( ضالعر)"على تلفزيون سامسونج  عرضال هذا إن. 1

 ."(المنتج)" تلفزيونات سامسونج ي من"( وذلك عند شراء أالقسائمالقسيمة/)"

 

 

"( ومتوفر لدى فترة العرض)" 2018 تشرين أول )أكتوبر( 1الى  8201 أيلول )سبتمبر( 32من . العرض ساري المفعول 2

المتاجر التالية المعتمدة من سامسونج: كارفور، وأي ماكس، وايروس ار بي جي، وهارمان، وجاكيز، وجمبو، ولولو، وشرف دي 
جي، ومتاجر سامسونج  والتي تكون متوفرة كذلك على المتاجر اإللكترونية لتلك المتاجر المعتمدة من خالل الدخول على الرابط 
 ]التالي 

/promotion-qled-/uae.sharafdg.com/samsunghttps:/ 

offers.html-exclusive-tv-https://www.erosdigitalhome.ae/samsung 

https://www.emaxme.com/s002/catalogsearch/result/?category=&q=Samsung+QLED&___from_store=s001 

https://www.luluwebstore.com/SearchResults.aspx?search=1463278%201476196 

 "( في االمارات العربية المتحدة.المتاجرالمتجر/)" [

 

 بوصة( 65و 55) Q7Fفئة  ، وبوصة( 75و 65و 55) Q6فئة بالموديالت التالية:  عروضج المهذا العرض متوفر فقط للمنت .3

 . بوصة( 65و 55) Q8Cفئة  و

 

 على قسيمة أو تنزيالت وذلك وفقاً للتقدير الشخصي لبائع المتجرالحصول مع كل عملية شراء للمنتج يستحق المشتري بموجبها  .4

ً أو   .ما هو متاح على الرابط اإللكترونيل وفقا

 

 . يتم منح القسائم أو التنزيالت بحسب توفرها لدى المتجر.5

 

 ذات إيصاالت/  مستندات أي فقدان نتيجة تتكبدها قد أضرار أو تكاليف أية عن مسؤولية أية وشركاؤها جسامسون تتحمل ال. 6

 .العرضب صلة
 

 

 

 

 

ً تحتفظ شركة سامسونج . 7 ، في أي على أي من هذه الشروط واألحكام بالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة لتقديرها وفقا

 وقت قبل فترة العرض أو خاللها. 
 

 

 

 

 

 

 

أو المشاركة  صرفأو ضرر من أي نوع مرتبط بالشراء والو/عن أي خسارة  مشتريسامسونج أية مسؤولية تجاه الال تتحمل . 8

 .أو استخدام القسيمة أو االستفادة من التنزيالت أو عدم التمكن من استخدام هذا العرضو/ 

 
 

https://uae.sharafdg.com/samsung-qled-promotion/
https://www.erosdigitalhome.ae/samsung-tv-exclusive-offers.html
https://www.emaxme.com/s002/catalogsearch/result/?category=&q=Samsung+QLED&___from_store=s001


 ،مهما كانت طبيعتهفي هذا العرض اركة بأن أي نزاع قد ينشأ عن المش المشتري المشاركة في هذا العرض يقبل من خالل. 9

وأن أي خالف  ،يخضع لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدةس ،سواء كان ذا ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذه الشروط واألحكام

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.في من قبل المحاكم ذات االختصاص سيتم تسويته والنظر فيه 

 

 


