
 
 

 

 وأحكام شروط

 ماريوت

 ( تتيح لهم الحصول على خصم العمالء( على فرصة للعمالء )العرض الترويجييشتمل هذا العرض الترويجي )( على بعض المزايا الحصرية خصم% )20

( هاتف الشراء( عند شراء )ماريوتمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا )المأكوالت والمشروبات ، في مرافق فنادق ماريوت العالمية والمشاركة في بوالمتعلقة 

S10e أوS10 أوS10+ ( من متاجر سامسونج المعتمدةالجهازالجديد من سامسونج ) في كل من اإلمارات العربية المتحدة، قطر، سلطنة ُعمان،  ، وذلك

 (.المتاجرالكويت، البحرين )

 

 ( مثبتة في تطبيق بطاقة إلكترونيةإستالم الهاتف، يحق للعمالء الحصول على بطاقة ) عند اإلنتهاء من عملية الشراء وبالتاليSamsung Members  

 (.التطبيقالخاص بالجهاز )

 

  بحيث يستطيع العمالء االستفادة من الخاصة بفنادق ماريوت% على كل من المأكوالت والمشروبات 20تتضمن البطاقة اإللكترونية خصومات بواقع ،

 عبر إبراز هذه البطاقة.الخصم 

  :يمكن اإلطالع على القوائم المتضمنة للمزايا المقدمة من مطاعم فنادق، على الروابط التالية 

o :المطاعم 

 وأحكام شروط

Galaxy Entertainer 

 
 عرض Galaxy Entertainer  الخاص بهاتفSamsung Galaxy  "(هو العرض الترويجي )" (العمالء)"مقدم من سامسونج لعمالئها عرض".  

 

  من خالل إستخدامالحصول "(، والتي يمكن العروضالمنتجات والخدمات المتاحة في السوق )"العروض والتنزيالت على االستفادة من بعض يمكن للعمالء 

+ S10أو S10أو S10e، المحمل على هواتفهم الجديدة: جالكسي The Entertainerمن خالل عرض  "(التطبيق)"Samsung Members تطبيق

 ."(المنتجات)"

 

 البحرينو اإلمارات العربية المتحدة"( المعتمدة في كل من المتاجرمن متاجر بيع االلكترونيات )"ض على العمالء شراء المنتجات فقط ولإلستفادة من العر 

 "(.المنطقة)" قطرو ُعمانو الكويتو

 

 

  (العرض الترويجيفترة ") 2020 (فبراير) شباط 28إلى   2019 )مارس(  أذار 1 خالل الفترة منالعرض الترويجي يسري".  

  العرض الترويجيال يحق للعمالء االستفادة من العرض بعد انتهاء اليوم األخير من فترة.  

 ذلك بعدستفادة منها يمكن االال و العرض الترويجيفترة  خاللة فقط توفرالعروض م.  

  نقدا. استبدال العروض الترويجيةال يمكن  

 

  خصم اخرأو بالتزامن مع أي عرض العروض الترويجية ال يمكن استخدام . 

  ضوالعر و/أو االستفادة أو عدم االستفادة من المنتج شراء أو استبدالبسامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/أو ضرر، أيا كان، وله صلة تعتبر. 

 

 

 

 

  إضافة على أي من حذف أو تعديل أو إلغاء أو إجراء أي أو ض، وبالعرالميزات ذات الصلة  إنهاء أو تعديلتحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها بالحق في

 في أي وقت سواء قبل فترة العرض أو خاللها. هذه الشروط واألحكام

 

 

 المعمول بها  سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام أو بالعمالء، لحكم وتفسير القوانين والتشريعات

 . دولة المتجر، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في التي يقع بها المتجر المعتمدفي دولة 

 



 
 

 https://www.morecravings.com/samsung  
 
 

 المنطقة. يتوفر هذا العرض الترويجي في جميع متاجر سامسونج ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من قبل سامسونج في 

  من كافة المزايا  (، ويمكن االستفادةفترة العرض الترويجي) 2019آب )أغسطس(   31إلى  2019( فبراير) شباط  1يسري العرض الترويجي من

 المتصلة بالعرض الترويجي حتى آخر يوم من فترة العرض الترويجي. 

 

 .لن يتضمن العرض الترويجي أي ضرائب حكومية أو رسوم خدمات 

  ،اإلقامة الفندقية، ومنتجعات السبا، والمطاعم خاضعة لشروط ستكون جميع المزايا المتصلة بالعرض الترويجي وأي خصومات مقدمة للعميل، بما في ذلك

 وأحكام ماريوت وشروط ماريوت األخرى التي تقدَّم من وقت آلخر.

 
 

 حكام تعتبر سامسونج غير ضامنة للعميل في حال عدم حصوله على تأكيد حجز ألي سبب كان أو االستفادة من الخصم بسبب منهجية ماريوت أو شروط وأ

 ماريوت.  

 

 رض عادي او الخصم غير قابل للصرف وال االستفادة منه بالتزامن مع أي خصم آخر. كما ال يمكن دمج العرض الترويجي مع أي عرض آخر )سواء ع

 تنزيالت( أو قبل الشراء أو الحجز.

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

 العرض. 

له صلة بالعرض الترويجي أو بعدم تمكن العميل من االستفادة بهذا الخصم تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر، أياً كان نوعه،   •

 ألي سبب كان.

طة بالعرض الترويجي، تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق، وبملء إرادتها وفقاً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة للمزايا المرتب •

و إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، بصورة استنسابية، وفي أي وقت سواء قبل فترة العرض الترويجي أو أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أ

 خاللها.

 بها المعمول والتشريعات القوانين وتفسير لحكم بالعمالء، أو واألحكام الشروط بهذه مباشرة غير أو مباشرة صلة وله طبيعته كانت مهما نزاع أي سيخضع •

  .المتجر دولة في المختصة المحاكم لقرارات وكذلك المعتمد، المتجر بها يقع التي دولة في

 
 
 

 

 

 الشروط واألحكام
 المتعلقة بعرض

Paris Gallery 
 

 "( فرصة تتيح للعمالء الحصول على قسائم خصومات خاصة العرض الترويجييتضمن هذا العرض الترويجي )""(القسيمة)" باريس جاليري  حالتم من

"( من متاجر البيع الجهاز)"  +S10أو S10أو Galaxy  S10e سامسونج  عند شراء هاتف "(محل/محالت باريس جاليري)" باإلمارات العربية المتحدة

 ."(اجرجر/المتالمت)" المتحدةاإلمارات العربية بالتجزئة المعتمدة في 

  تطبيق  من خالل الدخول إلىقسائم الوبالتالي إستالم الجهاز، يحق للعمالء الحصول على من المتجر عند اإلنتهاء من عملية الشراءSamsung Members 

 . والذي سيحدد قيمة الخصومات المتوفرة على القسيمة في الجهازمسبقاً "( المثبت التطبيق)"



 
 

 

 القسيمة.قيمة الخصومات المبينة على الذي بدوره سيتحقق من  محل باريس جاليري، يجب على العمالء إبراز القسيمة لموظف وصرفها لالستفادة من القسيمة 

  القسيمة بعد ال يمكن صرف و "(فترة العرض الترويجي)" 2019كانون أول )ديسمبر(  31إلى   2019 (ماِرسأذار ) 1يسري العرض الترويجي من

 انتهاء آخر يوم من العرض الترويجي.

 

  ها بالتزامن مع أي قسيمة أخرى أو خصم آخر. كما ال يمكن دمج هذا العرض مع أي عرض ترويجي آخر.خدامالقسيمة نقداً، و/أو است إستبدالال يمكن 

 
 

  على أي من هذه الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة

 العرض. 

 

 القسيمة ن تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر، أيا كان نوعه، له صلة بالعرض الترويجي أو بعدم تمكن الزبائن من االستفادة م

 الخصم ألي سبب كان. و

 

 ،وبملء إرادتها وفقاً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة للمزايا المرتبطة بالعرض الترويجي،  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق

 أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، وفي أي وقت سواء قبل فترة العرض الترويجي أو خاللها.

 

 نت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام المتعلقة بالخصم و/أو مشاركة العمالء في هذا العرض، لحكم سيخضع أي نزاع مهما كا

مارات العربية وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في إمارة دبي، بدولة اإل

 لمتحدة. ا

 

 

 الشروط واألحكام
 المتعلقة بعرض

Apparel Group 

 
 "( فرصة تتيح العرض الترويجييتضمن هذا العرض الترويجي )"( القسائم/"القسيمةللعمالء الحصول على قسائم") منتجات  لعدةخصومات خاصة  تتضمن

من متاجر البيع بالتجزئة فقط "( الجهاز)"  +S10أو S10أو Galaxy  S10e هاتف ("الشراء"(، عند شراء )"المتاجر") متاجر متنوعة مختلفة من

 .البحرين، وُعمان، والكويت، وقطر، واإلمارات العربية المتحدةالمعتمدة في 

  تطبيق إستخدام عن طريق فقط قسائم العلى عند اإلنتهاء من عملية الشراء وبالتالي إستالم الجهاز، يحق للعمالء الحصولSamsung Members 

  في الجهاز. حمل"( المالتطبيق)"

  ًمميزاً في الجهاز يتيح له المطالبة بالقسيمة.لالستفادة من القسيمة، يجب على العمالء إبراز القسيمة لموظف المتجر الذي بدوره سيدخل رمزا 

 

  صرف القسيمة بعد "(. ال يمكن فترة العرض الترويجي)" 2019كانون أول )ديسمبر(  31إلى   2019آذار( ) ماِرس 1يسري العرض الترويجي من

 انتهاء آخر يوم من العرض الترويجي.

 

 .يمكن صرف القسيمة مرة واحدة فقط 
 

 

 .ًال يمكن صرف هذه القسيمة نقدا 
 

  الخصم منالعميل  عدم إستفادةضامنة لمسؤولة عن وغيرتعتبر سامسونج غير. 

 



 
 

 

 أو خصم آخر. كما ال يمكن دمج هذا العرض مع أي عرض ترويجي آخر أو قبل  ال يمكن صرف القسيمة نقداً، و/أو استعمالها بالتزامن مع أي قسيمة أخرى

 الشراء / الحجز.

 

 ل فترة تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، في أي وقت قبل أو خال

 العرض. 

 

 

  من االستفادة من الخصم ألي  الزبائنتعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر، أيا كان نوعه، له صلة بالعرض الترويجي أو بعدم تمكن

 سبب كان. 

 

 طة بالعرض الترويجي، تبفة للمزايا المرتحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق، وبملء إرادتها وفقاً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضا

 أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، وفي أي وقت سواء قبل فترة العرض الترويجي أو خاللها.

 

  ول بها أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام أو بالعمالء، لحكم وتفسير القوانين والتشريعات المعمسيخضع

 . دولة المتجر، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في التي يقع بها المتجر المعتمدفي دولة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الشروط واألحكام

WAVO 
 

  ( في العرضاالشتراك المجاني )"تتألف هذه الشروط واألحكام من عرض"WAVO  الذين قاموا بشراء هواتف سامسونج البينة أدناه والمخصص للعمالء

 "(.العمالء)"

 

  مستخدمي تطبيق هذا العرض متوفر للعمالءSamsung Members "(التطبيق)"  :ويتم منحه للعمالء بحسب الهواتف التي يقومن بشرائها كما يلي 

 
(i)  بشراء أي من هواتفالعمالء عند قيامهم Galaxy S10e أوS10 أوS10  + ،من ةشهور مجاني ثالثةاشتراك  على نويحصل WAVO، 

 و

 

(ii)  أي من هواتف العمالء عند قيامهم بشراء  Galaxy S9  أو+S9  أو S8  أو+S8  أوNote8 أو Note9  ،خصم  اشتراك على على ونيحصل

 .WAVO من الستة أشهراشتراك % على 50

 
 

  اإلمارات وهو متوفر في متاجر سامسونج المعتمدة في  "(فترة العرض)" 2019 ( أُُغْسُطس ) آب 31إلى  2019 (ماِرس)آذار  1يسري العرض من

 .الكويت، وعمان، والبحرين، و العربية المتحدة

 استخدام رمز العرض العميل  ىالستفادة من العرض عللWAVO شروط واألحكام الموضحة في تطبيقلل هلوقبعند الذي استلمه عند الدخول في التطبيق و 

WAVO .  

 



 
 

 

  بعد ذلك منه االستفادة للعمالء يحق الوبالتالي العرض ،  فترة من األخير اليوم انتهاء العرض غير متوفر بعدهذا . 

 

 أي خصم أو عرض ترويجي آخر.استبدال هذا العرض نقداً، وال استخدامه بالتزامن مع  يمكن ال 

 

 

 

 عرض تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو أضرار، من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض أو بعدم تمكن العميل من االستفادة من ال

 ألي سبب كان. 

 

 

  إجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو تعديل المزايا المرتبطة بالعرض، أو

 واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة العرض.

 

 

 المعمول بها  سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام أو بالعمالء، لحكم وتفسير القوانين والتشريعات

 .ي يقع بها المتجر المعتمد، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في دولة المتجرفي دولة الت

 

 

 الشروط واألحكام  

Cleartrip 

 

 ( العمالء( على فرصة للعمالء )العرض الترويجييشتمل هذا العرض الترويجي ) تذاكر الطيران والحجوزات الفند على (خصمعلى خصم فوري )للحصول

(، وذلك فالجهازالجديد ) S10 +أو S10أو Galaxy S10e هاتف سامسونج( الشراء)( عند شراء الحجوزاتقية والفعاليات المحلية المقامة في اإلمارات )

 (.المنطقة) البحرينو، الكويتو، سلطنة ُعمانو، قطرو، اإلمارات العربية المتحدةي كل من 

 

 توفر Cleartrip كما يلي المتحدة العربية االمارات دولة في واألنشطة والفنادق الجوية الرحالت على خصومات: 

o على األعمال رجال ودرجة األولى الدرجة على درهم 2000 لغايةو سياحيةال الدرجة على درهم 1000 خصومات تصل لغاية: الجوية الرحالت
 .مختارة طيران شركات بعض 
 

o الفنادق حجز على درهم 1000 خصومات تصل لغاية: الفنادق. 

o المتحدة العربية االمارات دولة في أنشطة  حجز عند إماراتي درهم 500 خصومات تصل لغاية: المتحدة العربية اإلمارات دولة أنشطة. 

 

  الحجوزات.( ألي من هذه القسائم)مجانية قسائم  3، الحصول على  الجهازشراء ب يقومونيستطيع العمالء الذين 

 تطبيق بالجهاز من خالل  تتضمن القسائم خصومات، مثبتةSamsung Members (التطبيق.) 

 

 العرض الترويجي في جميع متاجر سامسونج ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من قبل سامسونج في المنطقة. هذا 

 

  (.فترة العرض الترويجي) 2019( )ديسمبر كانون أول 31إلى  2019( )مارس آذار 1يسري العرض الترويجي من 

 

  اجراء في  متوفرة لالستفادة منها القسائم( الخصم علىi )تذاكر الطيران ،)ii( الحجوزات الفندقية،) iii( وهي متاحة الفعاليات المحلية المقامة في االمارات ،

 [https://www.cleartrip.ae/offers/uae/Samsung]على الموقع االلكتروني : 

  عبر موقع فقط لالستفادة من الخصم، على العمالء اتمام حجزهمCleartrip  أو تطبيقCleartrip .في أجهزة المحمول 

 

  :شروط االستفادة من قسائم الخصم)i( مارس آذار 1 ال يمكن استعمال الخصم أكثر من مرتين مع أي من تذاكر الطيران أو إجراء الحجوزات الفندقية ما بين( )

 2019 (يوليوتموز ) 1الخصم الثاني مع تذاكر الطيران، أو إجراء الحجوزات الفندقية خالل الفترة من  واالستفادة من 2019( )يونيو حزيران 30إلى  2019

 .2019 (ديسمبركانون أول ) 31إلى 

 



 
 

 .لن يتضمن العرض الترويجي أي ضرائب حكومية أو رسوم خدمات 

 

 

  نقداً. كما ال يمكن استعماله بالتزامن مع أي عرض أو خصم آخر.لصرف ل اوالخصم غير قابل للتحويل 

 

  ال يمكن االستفادة من هذا الخصم بالتزامن مع أي خصم آخر متوفر علىwww.cleartrip.ae  أو أي من مواقعCleartrip .األخرى 

 

 

  شروط وأحكام   تعتبر سامسونج غير ضامنة للعميل في حال عدم حصوله على تأكيد حجز ألي سبب كان أو االستفادة من الخصم بسببCleartrip  . 

 

 الخصم ألي  ذاتعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر، أيا كان نوعه، له صلة بالعرض الترويجي أو بعدم تمكن العميل من االستفادة به

 سبب كان. 

 

 طة بالعرض الترويجي، بتحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق، وبملء إرادتها وفقاً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة للمزايا المرت

 وفي أي وقت سواء قبل فترة العرض الترويجي أو خاللها.أو إجراء أي تعديل، تغيير، حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، بصورة استنسابية، 

 بها المعمول والتشريعات القوانين وتفسير لحكم بالعمالء، أو واألحكام الشروط بهذه مباشرة غير أو مباشرة صلة وله طبيعته كانت مهما نزاع أي سيخضع 
 .المتجر دولة في المختصة المحاكم لقرارات وكذلك المعتمد، المتجر بها يقع التي دولة في
 

 

 

 الشروط واألحكام
Careem  

 

  على رحالت كريم"( العرض)" خصوماتتتألف هذه الشروط واألحكام من عرض Careem ( من مستخدمي تطبيق العمالءللعمالء )" ةمخصص"Samsung 

Members "(التطبيق)" هواتفهم التالية:  ىعل+ Galaxy S10 , S10e , S10باالضافة ل+Galaxy S9 | S9 و+S8 | S8 وNote8 Note9 وA Series  "(األجهزة)". 

  (.المنطقة)"سلطنة عمان ، وقطر، والبحرين، والكويت، وباإلمارات العربية المتحدةهذا العرض متوفر" 

 

 

 

  الفئات التالية:"(  بحسب المستخدمينخصومات مقدمة لمستخدمي األجهزة )"يشمل العرض على 

 
(iii) ين ألجهزةمستخدمسيحصل ال S10eGalaxy  أوS10 أوS10+  10رحالت بحد اقصاه   10على ٪ 20 خصم  على،  بالد المنطقةفي كل بلد من 

 رحالت لكل شهرعلى كريم كما يلي:

 . كويتي دينار 2 يتجاوز ال خصم- الكويت .1

 بحريني دينار 2 يتجاوز ال خصم- البحرين .2

 عماني لاير 2 يتجاوز ال خصم- عمان .3

 درهم إماراتي 20 يتجاوز ال خصم- اإلمارات .4

 قطري لاير 02 يتجاوز ال خصم- قطر .5

 

(iv) ين ألجهزةمستخدمسيحصل ال Galaxy  S9  أو+S9  أو S8  أو+S8  أو Note8  الفئة اوA ،6على  ٪ 20 خصم  على،  في كل بلد من بالد المنطقة  

 رحالت لكل شهرعلى كريم كما يلي: 6رحالت بحد اقصاه 

 كويتي دينار 2 يتجاوز ال خصم- الكويت .1
 بحريني دينار 2 يتجاوز ال خصم- البحرين .2
 عماني لاير 2 يتجاوز ال خصم- عمان .3
 درهم إماراتي 20 يتجاوز ال خصم- اإلمارات .4
 قطري لاير 02 يتجاوز ال خصم- قطر .5

            

 (.  العرض فترة)" 2019( أول كانون) ديسمبر 31 إلى 2019  )آذار( مارس 1 من العرض يسري" 

 

http://www.cleartrip.ae/


 
 

 

 باستثناء السيارات أنواع جميع على العرض هذا يسري Go Pilot و Careem Box و Roadside Assistance و Careem Assist و Go Emirati 

 

 رمز العرض استخدام العميل  ىالستفادة من العرض عللCareem  شروط واألحكام لل هلوقبعند الذي استلمه عند الدخول في التطبيق وأشهر(  6)والذي سيكون ساري لمدة

  الموضحة في التطبيق. 

 

 

 

 

  بعد ذللك منه االستفادة للعمالء يحق الوبالتالي العرض ،  فترة من األخير اليوم انتهاء العرض غير متوفر بعدهذا.   

 

 

 

 استبدال هذا العرض نقداً، وال استخدامه بالتزامن مع أي خصم أو عرض ترويجي آخر. يمكن ال 

 

 

 

 عرض ألي سبب كان. تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو أضرار، من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض أو بعدم تمكن العميل من االستفادة من ال 

 

 

 

 و إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، في تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو تعديل المزايا المرتبطة بالعرض، أو إجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف أ

 أي وقت قبل أو خالل فترة العرض.

 

 

 

 ركة العميل في العرض، يقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء أكان متصالً بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام أو بالعرض و/أو بمشا

 .تلك الدولةمن قبل المحاكم ذات االختصاص في والنظر فيه ، وسيتم تسويته منظمة العرضدولة السيخضع لقوانين 

 

 

 الشروط واألحكام
Glasspass 

 شراء عند"( المزايا)" معينة مزايا على الحصول للعمالء يمكن حيث( الترويجي العرض) الترويجي العرض هذا شتملي Samsung Galaxy S10 

 "(.المتاجر)" المتحدة العربية اإلمارات دولة في المعتمدة التجزئة متاجر من("( األجهزة) الجهاز+ )" S10 و S10e و الجديد

 

 الجهاز يقمون بشراء الذين للعمالء فقط متاح العرض هذا. 

 التالي الرابط على مدرجةال ودبي أبوظبي في البدنية اللياقة مراكز إلى الدخولالمشتري  تخولك"( نقاط)" نقاط شكل على الترويجي العرض هذا يشتمل :

www.classpass.com "(الرابط.)" 

 

 ، على المتوفر الترويجي اللرمز استخدام للعمالء على يجب للحصول على النقاط ClassPass تطبيق خالل من Samsung Members ,وتسجيل 

 ClassPass في مذكور هو كما واالحكام لشروط وفقا الدخول

 على الدخول  بمجرد ClassPass فقط واحد شهر خالل استخدامها يمكن والتي ، عميل لكل 50 أقصى بحد النقاط من عدد على تلقائيًا العمالء سيحصل 

 .النقاط على الحصول وقت من

 

 بحيث يكون الدخول على مراكز اللياقة البدنية عدد نقاط مختلف كما هو  ، الرابط في المدرجة البدنية اللياقة مراكز من أي إلى الدخول للعمالء تمكن النقاط

 .مذكور على الرابط

 

 



 
 

 

 (.الترويجي العرض فترة)" 2019( أول كانون) ديسمبر  31 إلى 2019(  ماِرس)آذار  1 من الترويجي العرض يسري" 

 

 بعد ذللك   منه االستفادة للعمالء يحق ال وبالتالي الترويجي، العرض فترة من األخير اليوم انتهاء بعد متوفر غير العرض هذا. 

 

 

 خصم أو عرض ترويجي آخر.نقداً، وال استخدامه بالتزامن مع أي  استبدال هذا العرض الترويجي يمكن ال 

 

 عرض تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو أضرار، من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض أو بعدم تمكن العميل من االستفادة من ال

 ألي سبب كان. 

 

 الشروط  شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو تعديل المزايا المرتبطة بالعرض، أو إجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي من هذه تحتفظ

 واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة العرض الترويجي.

 

 

 بها المعمول والتشريعات القوانين وتفسير لحكم بالعمالء، أو واألحكام شروطال بهذه مباشرة غير أو مباشرة صلة وله طبيعته كانت مهما نزاع أي سيخضع 

 .المتجر دولة في المختصة المحاكم لقرارات وكذلك المعتمد، المتجر بها يقع التي دولة في

 

 

 الشروط واألحكام
Helpbit  

 هواتف يقومون بشراء  الذين للعمالء يمكن حيث"( عرض)" عرًضا واألحكام الشروط هذه تتضمن Samsung Galaxy S10 و S10e و S10  +

 في Helpbit خدمات على٪ 25 خصم على الحصول المتحدة العربية اإلمارات في"( المتاجر)" المعتمدة التجزئة متاجر من("( األجهزة) األجهزة)"

 يتم والذي ،"(القسيمة)" إلكترونية قسيمة شكل على"( Helpbit موقع)" www.helpbit.com: التالي الرابط على المتوفرة  ، المتحدة العربية اإلمارات

 .، آلخر وقت من تحديثه

 

 تطبيق خالل من الترويجي اللرمز استخدام العمالء على يجب القسيمة، من لالستفادة Samsung Members  ,كما واألحكام الشروط على الموافقة و 

 التطبيق في مذكور هو

 (.  العرض فترة)" 2019( يونيو) حزيران  30 إلى 2019(  ماِرس) آذار 1  من   العرض هذا يسري" 

 موقع على ( القسيمة في مدمج) ترويجي رمز استخدام عمالءعلى ال ، العرض من لالستفادة Helpbit. 

 

 

 

 مرات 5 من أكثر ااستخدامه يجوز وال خدمة لكل درهم  150 التتجاوز القسيمة على  ةالمتوفر قيمة الخصم. 

 

  بعد ذلك منه االستفادة للعمالء يحق الوبالتالي العرض الترويجي،  فترة من األخير اليوم انتهاء العرض غير متوفر بعدهذا . 

 ترويجي آخر.استبدال هذا العرض نقداً، وال استخدامه بالتزامن مع أي خصم أو عرض  يمكن ال 

 

 عرض تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو أضرار، من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض أو بعدم تمكن العميل من االستفادة من ال

 ألي سبب كان. 

 ر أو حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو تعديل المزايا المرتبطة بالعرض، أو إجراء أي تعديل أو تغيي

 واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة العرض.

 

 بها المعمول والتشريعات القوانين وتفسير لحكم بالعمالء، أو واألحكام الشروط بهذه مباشرة غير أو مباشرة صلة وله طبيعته كانت مهما نزاع أي سيخضع 

 .المتجر دولة في المختصة المحاكم لقرارات وكذلك المعتمد، المتجر بها يقع التي دولة في

 



 
 

 شروط وأحكام

Netmarble EMEA 

 "( من فرصة العرض الترويجييتكون هذا العرض الترويجي )""( مزاياتمكن العمالء   الحصول على مزايا افتراضية معينة من خالل لعب ألعاب معينة )"

اإلمارات العربية متاجر التجزئة المعتمدة من سامسونج في  Samsung"( من الجهاز)" S10e+ و  S10و  Samsung Galaxy S10عند شراء 

 "(.المتاجر)"والبحرين وسلطنة عمان  الكويتو وقطر المتحدة

 

 "( لكل من ألعاب  رمز القسيمةتتألف المزايا على نقاط قابلة لالستبدال بحيث يتم استخدامها من قبل العمالء من خالل قسيمة تحتوي على رمز )"

Netmarble EMEA ("المتوفرة في تطبيق منفصل على الجهاز.العاب )" 

 

  ال يمكن الوصول إلى القسيمة إال من خالل تطبيق الهواتف الذكيةSamsung Members   التطبيق"( الذي سيحصل عليه مشتري الجهاز تلقائيًا كونه"(

 مثبت مسبقًا على الجهاز ،

 

 .يمكن فقط للعمالء الذين يشترون الجهاز استخدام رمز القسيمة واستبدال النقاط االفتراضية في تلك األلعاب 

 

 صل لكل من األلعاب أدناه:تتكون األلعاب من التالي ، ويجب على العمالء تعيين حساب منف  

o :تذاكر  3 رحلة المليونيرVIP  1000الماسة او  3000و. 

o Iron Throne.صناديق خاصة داخل  اللعبة : 

o حرب البقاء: Lineage 2  :300  أدينا. 100.000الماسة حمراء او 

o Knights Chronicle: 200  كريستال. 100كريستال او 

 Seven Knights :  40  +5( نجوم او اختيار بطل رائع 6اختيار بطل خاصLv.( 

 

 

  2020شباط )فبراير(  20 الى 2019شباط )فبراير(  20ال يمكن اإلستفادة من هذه القسيمة إال بالفترة من. 

 ( ألعاب) لعبة في المحددة القائمة في الرمز وإدخال الدخول تسجيل يجب على العميل القسيمة رمز الستخدامNetmarble المختارة. 

 

 

 انفسه اللعبة لحساب مرة من أكثر استخدامه يجوز وال ، لأللعاب فقط لالستخدام صالح القسيمة رمز. 

 

 آخر ترويجي عرض أي مع استخدامها يمكن وال نقدية مبالغ بأي المزايا أو القسيمة رمز استبدال يمكن ال. 

 
 

 بالعرض، أو إجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي من هذه الشروط  تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو تعديل المزايا المرتبطة

 واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة العرض الترويجي.

 

 عرض تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو أضرار، من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض أو بعدم تمكن العميل من االستفادة من ال

 ألي سبب كان.

 المعمول بها  سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام أو بالعمالء، لحكم وتفسير القوانين والتشريعات

 في دولة التي يقع بها المتجر المعتمد، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة في دولة المتجر.

 

 شروط وأحكام

Farah Experiences 

 30 خصم على تشتمل"( قسيمة)" قسيمة على الحصول خاللها من للعمالء يمكن فرصة على"( الترويجي العرض)" الترويجي العرض هذا يشتمل ٪

 ."(الدخول)"الدخول لمدة يومين لمتنزهين تخولهم "( الخصم)"



 
 

 

 هواتف يقومون بشراء الذين عمالءلل العرض هذا يقتصر Samsung Galaxy S10 و S10e و S10  +متاجر من("( األجهزة) األجهزة)" الجديدة 

 "(.المتاجر)" المتحدة العربية اإلمارات دولة في سامسونج من المعتمدة التجزئة ومتاجر التجارية سامسونج

 يختارونها التي التالية الحدائق من أي من اثنين إلى الوصول العمالء الدخول يمنح: 

 Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi اوAbu Dhabi™ Warner Bros. World  

  القسيمة إال من خالل تطبيق  على  الحصولال يمكنSamsung Members  )"المحمل على الجهاز. )"التطبيق 

 

  لإلستفادة من الخصم و الدخول إلى المتنزه. شباك التذاكرعلى المشترين حاملي القسيمة تقديم القسيمة التي تم الحصول عليها من خالل التطبيق إلى 

 (.الترويجي العرض فترة)" 2020( شباط) فبراير 15 حتى 2019( مارس) آذَار 1 من بالفترة إال القسيمة هذه من اإلستفادة يمكن ال" 

  ةعلى الروابط التالي المتوفرةحكام والشروط لال بالعرض الترويجيتخضع جميع المزايا المرتبطة ,  www.ferrariworldabudhabi.com

www.wbwworldabudhabi.com,  www.yaswaterworldabudhabi.com. 

 

  حامل القسيمة في أي حال من األحوال من الدخول إلى المتنزه ألي سبب من عدم تمكن ال تضمن سامسونج وال تتحمل بأي شكل من األشكال المسؤولية عن

 حكام االشروط والاألسباب أو عدم قدرته على االستفادة من 

 

  استخدامه بالتزامن مع أي عرض ترويجي آخر. اوهذا العرض الترويجي نقداً،  صرف او استبد ال يمكن 

 أو إجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي من الترويجي تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو تعديل المزايا المرتبطة بالعرض ،

 م، في أي وقت قبل أو خالل فترة العرض الترويجي.هذه الشروط واألحكا

 

 أو بعدم تمكن العميل من االستفادة من  الترويجي تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/ أو أضرار، من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض

 العرض ألي سبب كان.

  ًو/أو بمشاركة  الترويجي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام أو بالعرضيقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء أكان متصال

، سيخضع لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة، وسيتم تسويته والنظر فيه من قبل المحاكم ذات االختصاص في إمارة دبي، الترويجي العميل في العرض

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 الشروط واألحكام

KCal 

 أسابيع، 4 لمدة الجاهزة الوجبات برنامج عند شراء اسبوعين مجانا  توجبا على الحصول فرصة على )"الترويجي العرض"( الترويجي العرض هذا يتضمن 

 العربية اإلمارات في المعتمدة بالتجزئة البيع متاجر من"( الجهاز+  )"S10أو S10أو Galaxy  S10e هاتف شراء عند فقط وذلك Kcal قبل من مقدمة

 ."(المتاجرالمتحدة )"

 

 

 (. الترويجي العرض فترة)" 2019( ديسمبر) أول كانون 31 إلى 2019(  ماِرس) آذار 1 من الترويجي العرض يسري" 

 الذكية الهواتف تطبيق خالل من العرض إلى الوصول يمكن Samsung Members   

 

 

 

 رمز استخدام العمالء على يتعين ، الترويجي العرض من لالستفادة Kcal Extra إلى الدخول عند يتلقونه الذي الترويجي Kcal تطبيق في Samsung 

Members اإللكتروني الموقع وزيارة التطبيق هذا في عليها المنصوص واألحكام الشروط على والموافقة www.kcalextra.com/samsung شراءل 

 .أسابيع 4 لمدة الجاهزة الوجبات برنامج

 

 

 وأحكام شروط بسبب خصم أي على العمالء حصول عدم عن مسؤولة غير سامسونج Kcal االضافية 

 

http://www.ferrariworldabudhabi.com/
http://www.ferrariworldabudhabi.com/
http://www.wbwworldabudhabi.com/
http://www.yaswaterworldabudhabi.com/


 
 

 

 

  بعد للك منه االستفادة للعمالء يحق الوبالتالي العرض الترويجي،  فترة من األخير اليوم انتهاء العرض غير متوفر بعدهذا . 

 

 

 نقداً، وال استخدامه بالتزامن مع أي خصم أو عرض ترويجي آخر. استبدال هذا العرض الترويجي يمكن ال 

 

 

 

  ذات صلة بالعرض أو بعدم تمكن العميل من االستفادة من العرض ألي  عن أي فقدان و/ أو أضرار، من أي نوع كانتتعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة

 سبب كان. 

 

  من هذه الشروط تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إنهاء أو تعديل المزايا المرتبطة بالعرض، أو إجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف أو إضافة على أي

 واألحكام، في أي وقت قبل أو خالل فترة العرض الترويجي.

 

 

 

 ركة العميل في يقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء أكان متصالً بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام أو بالعرض و/أو بمشا

بدولة اإلمارات العربية  من قبل المحاكم ذات االختصاص في إمارة دبي،والنظر فيه العرض، سيخضع لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة، وسيتم تسويته 

 المتحدة.

 

 


