
 

 

 الشروط واألحكام
 

. هذه الشروط واألحكام تتضمن عرضا )"العرض"(، حيث يتم الترحيب بالزبائن لطلب الشراء المسبق عبر اإلنترنت )ساعة 1

 )"فترة 2017أكتوبر  22حتى  2017من أكتوبر  15المفعول اعتبارا من  ساريواتش" من "طلب مسبق"(،  "سمارتذكية( 

 الصالحية"(.

 

على الموقع اإللكتروني التالي: المذكورة اإلمارات العربية المتحدة  متاجر . ال يتوفر الطلب المسبق إال في2
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 لتوافر.ل رهن معتمد على االنترنت )"مخازن"( ويخضعال. المنتج يمكن الحصول عليه في متجر التجزئة سامسونج 3

 

عند الدفع الكامل للسعر بالدرهم اإلماراتي كما نصحت  المسبق طلبالعميل تأكيد الطلب المسبق )"تأكيد"( ل . يتم تقديم إيصال4

المسبق  طلبالعميل لبه سامسونج )"مبلغ الطلب المسبق"(. قد يكون المبلغ المسبق قابل لالسترداد ولكنه غير قابل للتحويل إلى 

 في حالة إلغاء التأكيد، وذلك رهنا بالطلب المسبق الذي يقدم فيه تأكيد االستالم.

 

 فليكس )"هدية"( مجانا جنبا إلى جنب مع المنتج، رهن بالتوافر.يو الحصول على  المسبق طلبالضا للعمالء . يمكن أي5

 

عند الحاجة كشرط للحصول  ى الشراء ويتم تقديمه إلى سامسونج. يجب أن يحتفظ العميل المسبق بإيصال التأكيد كدليل عل6

 على المنتج.

 

 وشركاؤها أية مسؤولية عن أي تكاليف أو أضرار قد تتكبدها نتيجة فقدان إيصال التأكيد. . ال تتحمل سامسونج7

 

بعد اليوم األخير من فترة الصالحية المسبق  طلبالعمالء . قد يتم تسليم المنتجات إلى، أو جمعها من المتاجر من قبل جميع 8

 بعد استالم إيصال تأكيد.

 

ا الخاص ورهنا بأي قانون معمول به، إنهاء أو تعديل العرض أو تعديل هذه الشروط . يحق لشركة سامسونج وفقا لتقديره9

 واألحكام في أي وقت قبل فترة الصالحية.

 

مسئولية العميل المسبق عن أي خسارة و / أو أضرار من أي نوع تم تكبدها فيما يتعلق بهذه الشروط  . ال تتحمل سامسونج10

 واألحكام و / أو الطلب المسبق.

 

. من خالل المشاركة في هذا العرض، يوافق العميل على أن أي نزاع مهما كانت طبيعته بشكل مباشر أو غير مباشر يتعلق 11

بهذه الشروط واألحكام يخضع وتخضع وتفسر وفقا لقوانين ولوائح دولة اإلمارات العربية المتحدة، يتم حل هذه الشروط 

 و مطبق في دبياإلمارات العربية المتحدة كما ه واألحكام من قبل المحاكم المختصة في دولة

 

 


