
 

 الشروط و األحكام
محددة عند شراء تلفزيون  مجانيةمخصص للعمالء، الذين سيحصلون على هدايا "( ضالعر)" QLED 8K سامسونجات تلفزيون عرض .1

   (."المنتجات/المنتج"بوصة( ) 75أو  82)حجم  Q900طراز  QLED 8K سامسونج 

 

متوفر لدى المتاجر التالية المعتمدة هو "( وفترة العرض)" 9201 (يونيو) حزيران 10الى  2019 (مايو) أيار 23العرض من هذا يسري  .2

 متاجر سامسونج، وشرف دي جي، ولولو، وجمبو، وبي إس جاكيز، وهارمان، وجي ايروس ار بي، وماكس أي، وكارفورمن سامسونج: 

 "( في االمارات العربية المتحدة.المتاجر)"

 

 :ما يلي الهدايا المقدمةتشمل  .3

ً مع  )Q70R(طراز  sound barجهاز  (أ) تقديمه عند توصيل ، يتم بوصة 75حجم  QLED 8K (Q900R) كل تلفزيون شراء مجانا

 و ،المنتج

 QLED 8K (Q900R) ند شراء تلفزيونقدم للعميل عت "YouGotAGift"من الموقع اإللكتروني  درهم 2000قسيمة شرائية بقيمة   (ب)

 بوصة. 82حجم 

 

 ، يجب على العمالء القيام بما يلي:"YouGotAGiftمن موقع " درهم 2000قسيمة شرائية بقيمة للحصول على  .4

 إتمام عملية الشراء، أو وقتالذي سيحصلون عليه من المتجر  QRمسح رمز  (أ)

 voucher-promo/gift-www.samsung.com/ae/qled8k/eid  :الرابط علىالدخول   (ب)
 
نسخة من بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول وفاتورة  من العميل تحميلراء. وهذا يستلزم شعملية ثم ملء استمارة تطلب منهم إثبات  

 . QLED 8Kشراء تلفزيون 
 
 
 

 .YouGotAGift قسيمة صرفعند كي يستخدمه االلكتروني،  على بريدهاالستمارة، سيتلقى العميل رمزاً مميزاً  ملءبمجرد  .5

 

قسيمة  25 محصورة ب بحيث سيكون مجموع القسائم الشرائية التي سيتم منحها .ةتوفرم فقط في حال كانتو القسائم الشرائية يتم منح الهدايا  .6

 .بوصة 82حجم  QLED 8K (Q900R)لتلفزيون مشتري  25فقط تقدم ألول 

 

ً تفظ شركة سامسونج تح .7  ي من هذه الشروطالعرض أو تعديل أل على بالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافةالشخصي  لتقديرها وفقا

 ، في أي وقت قبل فترة العرض أو خاللها. واألحكام

 

استخدام أو و/ واالستبدالأو ضرر من أي نوع مرتبط بالشراء و/أية مسؤولية تجاه العميل عن أي خسارة شركاؤها ال وال تتحمل سامسونج  .8

 .الهداياأو  هذا العرض االستفادة من أو عدم التمكن من  هذا العرض أو الهدايا

بهذه الشروط  ان ذا ارتباط مباشر أو غير مباشرأي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كهذا العرض بأن شترك في الميقبل  .9

 .لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة تخضع هذه الشروط واألحكامس اكم، دبيفي لمحاكم ذات االختصاص افي سيتم تسويته  واألحكام

 

 

http://www.samsung.com/ae/qled8k/eid-promo/gift-voucher
http://www.samsung.com/ae/qled8k/eid-promo/gift-voucher

