
 واألحكام الشروط

 Smart Pack عرض

 تشتمل هذه الشروط واألحكام على اشتراك مجاني في باقة Smart Pack "(حيث يمكن للعمالء الحصول على اشتراك مجاني في مزايا العرض )"

 ."المنتجات"  سامسونج  اتتلفزيون موديالت"( مجانًا عند شراء بعض المزايامعينة )"

  (فترة العرض)" 2019 (أكتوبرتشرين أول ) 30حتى  2018 (ديسمبركانون أول ) 13هذا العرض ساري من". 

 ( في اإلمارات العربية المتحدة والكويت المتاجرفي متاجر سامسونج المعتمدة )" التي يتم شرائها منتجاتعند القيام بشراء فقط  وفرالعرض مت هذا"

 .("اإلقليموقطر وعمان والبحرين )"

 تقتصر المنتجات التي تخضع لهذا العرض على ما يلي: 

 

QLEDTV  

Q6F 55" , 65" , 75"  

Q7F 55" , 65" , 75"  

Q8C 65" 

Q9F 65", 75", 88" 

PUHD 
NU8000 55", 65", 75" , 82"  

NU8500 55", 65"  

UHD 

NU7100 55" , 65" , 75"  

NU7300 55", 65" 

NU7105 58"  

  ( تقتصر على ما يليالتطبيقطبيقات خدمات الشركاء )"المزايا اشتراًكا مجانيًا في تتتضمن": 

(i) Shahid Plus 
(ii) StarzPlay 

(iii) Weyyak 
 

  باقة أشهر 3ال تتوفر المزايا إال لمدة  Welcome  باقة أشهر 6أو Premium Pack  شهًرا 12اشتراكات لمدة أو Elite Pack  لمشتريات ، والتي تخضع

 :المنتجات على النحو التالي

(i)  باقةمنح Elite  المنتجات التالية: أي تلفزيون يقومون بشراءللعمالء الذين QLED ، أو من القائمة أعاله PUHD 75 أو بوصة  PUHD 75 

 بوصة

(ii)  منح باقةPremium  المنتجات التالية: تلفزيونات يقومون بشراءالذين للعمالء PUHD 55 بوصة أو PUHD 65 أو UHD 65   أوبوصة 

UHD 75  بوصة 

 

(iii)  باقةمنح Welcome للعمالء الذين يقومون بشراء المنتجات التالية: تلفزيونات UHD 55 بوصة أو UHD 58 بوصة أو  

 
   المنتجات يقومون بشراءتحتفظ سامسونج بحقوق تغيير و/أو تحديث قائمة المزايا في أي وقت دون إشعار مسبق للعمالء الذين. 

 المنتجات يقومون بشراءوقد ال يتم تقديمها لجميع العمالء الذين  بحسب توفرها فقطالمزايا  يتم منح.  

 

 ( من التطبيق واتباع التعليمات فعيلرمز التالعمالء الحصول على رمز التفعيل )" يجب علىالمزايا،  لحصول علىمن أجل االستفادة من العرض وبالتالي ا"

  :https://www.samsung.com/ae/TV Smartpack /على الرابط التالي  Samsung.com ع التعليمات في صفحة عرضالواردة فيه. يمكن اتبا

 

 

 فعيللتا زمر فسيصبح ال، وإفعيللتا نم طفق دحوا رشه رةلفت لإلستخدام صالحًا رمز التفعيل ونسيک  ً  مت ذيلا لمنتجا علی رةفومت تبيقاطلتا ودتع نلو الغيا

 .راؤهش

 

  مواقع التالية لمعرفة المزيد حول المزايااليُنصح العمالء بزيارة: 

/https://arabia.starzplay.com  
/https://shahid.mbc.net/ar  

https://www.samsung.com/ae/TV%20Smartpack%20/
https://arabia.starzplay.com/
https://shahid.mbc.net/ar/


/http://weyyak.z5.com  
 يخضع العرض والمزايا المرتبطة به للتغيير والتحديث في أي وقت. 

 

 سامسونج العرض غير قابل للتحويل إلى منتج آخر وال يمكن استرداده أو استبداله بمحتوى أو خدمة أخرى تقدمها شركة. 

 
 ال يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عرض / عرض ترويجي أو مستقبلي آخر، وال يمكن تحويله. 

 استخدام هذا العرضبسبب مسؤولة تجاه العميل عن أي خسارة و / أو أضرار من أي نوع مهما كانت ، بسبب فقدان المزايا أو  جلن تكون سامسون. 

 

 طلق إنهاء العرض أو تعديله أو تغيير أو حذف أو إضافة أي من هذه الشروط واألحكام في أي وقت قبل أو يحق لشركة سامسونج وفقًا لتقديرها الخاص والم

 .خالل فترة العرض

 

 

 مشاركة في هذا بالمشاركة في هذا العرض، يوافق العميل على أن أي نزاع مهما كان طبيعته يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الشروط واألحكام أو بال

 .لبلدا ذلكبلد الشراء وتحل هذه النزاعات من قبل المحاكم المختصة في  في العرض، سوف يخضع للقوانين واألنظمة المعمول بها

 

http://weyyak.z5.com/

