
 

 
 الشروط واألحكام

 
 الذكي لإللكترونيات المنزلية سامسونج عرض          

 
 

  ( القسيمة الشرائية"( يتيح لعمالء سامسونج الحصول على  قسائم شرائية فورية )"العرض الترويجي)" الذكي لإللكترونيات المنزلية سامسونجإن عرض"

 .كما هو موضح أدناه "(المنتجاتقابلة لالستبدال بخصم على المشتريات من أجهزة محددة )"

 

  فترة العرض الترويجي"(. 2018ديسمبر  31حتى  2018ديسمبر  6هذا العرض صالح من"( 

 

  عبر محالت سامسونج التجارية ومحالت البيع بالتجزئة المعتمدة من سامسونج "( اإلقليم)"هذا العرض صالح فقط في الكويت وعمان والبحرين وقطر

 .والتي تحدد قيمة الخصم القسيمة التي سيتم إعطاؤها للمشتريتحديد ب الحق المطلقمروج المتجر ل"(. والمتاجر)"فقط

 

  أدناه بينةالم موديالتبال فقط باألجهزة اإللكترونية المنزلية التي يتم شرائها لهذا العرض الترويجي محصورةالمنتجات الخاضعة: 

 
 

QATAR  
 

RR39M73107F/SG 

RZ32M71207F/SG 

RT39K5110SP/SG 

RT60K6130SP/SG 

RT75K6540SL/SG 

RT81K7010SL/SG 

RT85K7110SL/SG 

RS52N3303SA/SG 

AX40M3030WM/SG 

AX60M5051WS/SG 

QA55Q6FNAKXZN 

UA82NU8000KXZN 

UA55NU7100KXZN 

UA65NU7100KXZN 
 

 

OMAN 
 

RT39K5110SP 
RT42K5110SP 
RT50K5010S8 

RT50K5530SL 

RT72K6360SP 

RT81K7010SL 

RT85K7110SL 

RS52N3303SA 

RH58K6467SL 

RS554NRUA9M 

RR39M73107F 

RZ32M71207F 

WW60J3083LW 

WW70J3280KW 

WW70J3283KW 



WW80J4260GS 

WW90K6410QX 

WD70K5410OW 

WD80J6410AW 

WD18H7300KP 

WR20M9960KV 

WA75K4000HA 

WA75K4000HP 

WA70H4200SW 

WA11J5710SG 

WA13J5730SS 
WA16J6750SP 

WA22M8700GV 

DV90M5000QX 

WT15K5200MB 

WT12J4200MB 

MC28H5015AW/SG 

MC455THRCSR/SG 

MG402MADXBB/SG 

MG23K3515AK/SG 

ME6194ST/XSG 

MS23K3513AW/SG 

MS405MADXBB/SG 

VC20CHNDCNC/SG 

VC18M3110VB/SG 

VCC4130S37/XSG 

VC18M2120SB/SG 

VC20M2510WB/SG 

AR18KCFHTWK/SG 

AR24KCFHTWK/SG 

AR18NVPXCWK/GU 

AR24NVPXCWK/GU 

AR18KCFSTWK/SG 

AR24KCFSTWK/SG 

QA65Q6FNAKXZN 

UA82NU8000KXZN 

UA75NU7100KXZN 

UA55NU7100KXZN 
 

BAHRAIN  
 

AX40M3030WM/SG 

AX60M5051WS/SG 

ME6194ST/XSG 

RT42K5110SP 

RT45K5110SP 

RT50K5010S8 

RT60K6130SP/SG 

RT65K6130SP/SG 

RT72K6360SP/SG 

RT81K7010SL 



RT85K7110SL 

RS52N3303SA/SG 

RZ32M71207F/SG 

RS554NRUA9M/SG 

DV80H4000CS/SG 

WA11J5710SG/SG 

WA13J5730SS/SG 

WA16J6750SP/SG 

WR20M9960KV/GU 

WD70K5410OS/GU 

WD80K5410OS/GU 

QA65Q6FNAKXZN 

UA82NU8000KXZN 

UA75NU7100KXZN 

UA55NU7100KXZN 
 

KUWAIT 
 

ME6194ST/XSG  

 ME9114GST1/XSG  
MG402MADXBB/SG  

 RR39M73107F/SG  

 RT39K5010WW  

 RT29K5110SP/SG  

 RT42K5110SP  

 RT35K5110SP/SG  

 RT50K5110SP  

 RT81K7010SL  

 RT62K7110SL/SG  

 RZ32M71207F/SG  

 VC18M31A0HP/AT  

 VC20M2530WR/AT  

 VCC4570S4K/ATC  

 WA22M8700GV  

 WD12J8420GX  

 WD70K5410OW  

 WD80J6410AS  

 WD80J6410AW  

 WR20M9960KV  

 WT12J4200MB  

 WT15K5200MB  

 WW70K5213YW  

 WW80J4260GS  

QA55Q6FNAKXZN 

UA82NU8000KXZN 

UA65NU8500KXZN 

UA65NU7100KXZN 
 
 
 

 فقط في حال كانت متوفرةالقسلئم الشرائية  يتم تزويد، وبالمتاجر نتجاتهذا العرض الترويجي صالح حتى نفاد الم. 
 

 
 
 



 .ال يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عرض حالي أو مستقبلي، كما أنه غير قابل لالسترداد النقدي وال حتى التحويل 
 

 

  االستفادة من العرض الترويجي ألي تتحمل سامسونج أي مسؤولية تجاه المشتري عن أي خسارة و / أو ضرر من أي نوع قد يتعرض له بسبب عدم ال

 سبب كان.

 
 

 وفي أي وقت كان، سواء  أي من هذه الشروط واألحكام،العرض الترويجي أو  أي تعديل أو إلغاء أو إضافة على حق في إجراءتحتفظ شركة سامسونج بال

 .قبل فترة العرض الترويجي، أو خاللها

 

 بأن أي نزاع مهما كان طبيعته يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الشروط واألحكام أو منه هذا العرض، يعتبر قبوالً ب مشتريمجرد مشاركة الب

من قبل المحاكم ذات وأن أي خالف سيتم  تسويته والنظر فيه ويفسر وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في بلد الشراء يخضع سبمشاركته في العرض 

 . نتجاتالمالبلد حيث تم شراء  االختصاص في 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


