
 

Terms and Conditions 
 

 الشروط و األحكام

 

1. This Samsung Samsung Super Sales 

Campaign (the “Promotion”) is 

primarily intended to serve Samsung 

customers (“Customer(s)”) whom 

shall be offered an instant Discount 

(“Discount”) upon the purchase of 

the following Samsung Televisions 

(the “Products”): 

 82NU8000 
 55NU8000 
 QA65Q7FNA 

 
2. The Promotion is available to all 

Customers in Bahrain who purchase 

the Products from Samsung stores, 

Bin Hindi Showrooms, TBB 

Showrooms, Extra, Carrefour, LuLu 

and Sharaf DG (“Stores”). 

 
3. The Promotion is valid from 20th of    

Se pte mbe r 2 0 1 8  to 0 6 t h  of                 

October 2018 (“Promotion Period”) 

and Customers shall not be able to 

avail the Promotion after the last 

day of the Promotion Period.  

 

4. In order to utilize the Promotion, 

Customers should approach Stores 

during the Promotion Period. 

 

5. Samsung shall not be liable to the 

Customer for any loss and /or 

damages of any kind suffered in 

connection with the purchase 

 
من  الكبرىعروض موسم الإن عرض  .1

( مخصص "العرض الترويجي") سامسونج

بحيث يحق لهم (، "العمالء"لعمالء سامسونج )

( عند "الخصم") خصم مباشرالحصول على 

 سامسونج تلفزيوناتأي من قيامهم بشراء 

 :(جزة األ)الواردة أدناه 

 82NU8000 
 55NU8000 

 QA65Q7FNA 

 

 
عند البحرين  في العمالء لجميع متاح لعرضا .2

 سامسونج متاجر من شرائهم لالجهزة

ومعارض بن هندي ، BTBعارض وم

 شرف دي جيكارفور، ولولو، واكسترا، وو

 .("متاجرال")

 

 
 20من إن هذا العرض ساري خالل الفترة  .3

 تشرين أول 6إلى  2018 سبتمبر(أيلول )

( وال مد  سريان العرض) 2018 (اكتوبر)

يحق للعمالء اإلستفادة منه بعد إنتهاء مدة 

    سريان العرض.

 
للتمكن من  متاجرالعلى العمالء مراجعة  .4

اإلستفادة من هذا العرض خالل مدة سريان 

 العرض.

 

عميل الال تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه  .5

عن أي خسارة و/أو ضررمن أي نوع مرتبط 

أو  االستفادة من الخصمو/أو بعملية الشراء، 



 

and/or use of this Discount or the 

inability to use it. 

 

6. Samsung shall be entitled at its sole 

and absolute discretion to 

terminate, to modify, vary, delete or 

add to any of these Terms and 

Conditions at any time prior or 

during the Promotion Period. 

 

7.  Any dispute of whatever nature 

directly or indirectly related to these 

Terms and Conditions or to the 

Customers, shall be governed by the     

laws of Bahrain, and shall be 

resolved by the competent courts in 

Bahrain.  

 
 

  .اإلستفادة منهاعدم 

 الشخصي  وفقا لتقديرهاتحتفظ شركة سامسونج  .6

بالحق في إلغاء أو تعديل العرض أو تعديل أي 

، في أي وقت قبل من هذه الشروط واألحكام

   .فترة العرض أو خاللها

 

أي نزاع ذا ارتباط مباشر أو غير مباشر في  .7

هذا العرض أو الشروط واألحكام يخضع 

وأن أي خالف سيتم تسويته  البحرينلقوانين 

من قبل المحاكم ذات االختصاص والنظر فيه 

 .البحرينفي 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


