Terms and Conditions

الشروط واألحكام

Wedding Promotion

عرض الزفاف



This Samsung Wedding promotion (the عرض الزفاف من سامسونج ("العرض الترويجي") عبارة
“Promotion”) comprises an offer
whereby Samsung customers can get عن عرض يتيح لعمالء سامسونج الحصول على خصم
discount upon purchasing certain عند شراء منتجات معينة كما هو موضح أدناه
products as outlined below (“Products”).
.)"("المنتجات

•



This Promotion is valid from 07th Feb  حتى2019 ) شباط (فبراير07 يسري هذا العرض من
.)" ("فترة العرض الترويجي2019 ) شباط (فبراير28
2019 until the 28th Feb 2019 (“Promotion
Period”).

•



This Promotion is only valid in the UAE
across Samsung Brand shops and هذا العرض صالح فقط في اإلمارات العربية المتحدة عبر
Samsung authorized retail stores only متاجر سامسونج ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة لدى
(“Store(s)”). The Store’s promoter shall
 ويحق لمروج المتجر اتخاذ.)"سامسونج فقط ("المتاجر
have the sole discretion to decide on the
.القرار بشأن الخصم الذي سيتم تقديمه للمشتري
discount that will be provided to the
purchaser.



المنتجات الخاضعة لهذا العرض الترويجي محصورة فقط
The Products subject to this Promotion
are only limited to selected electronic ً باألجهزة اإللكترونية المنزلية التي يتم شراؤها وفقا
home appliances models purchased, as
:للطرازات المبينة أدناه
listed below:
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RH58K6467SL
RS52N3303SA
RT60K6330SP
WD90N64FOOO
WW90M64FOPO
WW70K5213YW
QA65Q6FNAKXZN
UA75NU71000KXZN
UA55NU7100KXZN

ثالجة
ثالجة
ثالجة
غسالة
غسالة
غسالة
تلفزيون
تلفزيون
تلفزيون

RH58K6467SL
RS52N3303SA
RT60K6330SP
WD90N64FOOO
WW90M64FOPO
WW70K5213YW
QA65Q6FNAKXZN
UA75NU71000KXZN
UA55NU7100KXZN

This Promotion is applicable until هذا العرض قابل للتطبيق حتى نفاد المخزون في
Products last in the Stores, and the



•



provision of discounts shall at all times be
subject to availability.

. وتوفر الخصومات رهن بتوفر المنتجات، المتاجر



This Promotion cannot be combined with ال يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عرض حالي أو
any other ongoing or future promotion,  كما أنه غير قابل لالسترداد النقدي وال حتى،مستقبلي
and is neither refundable nor
.التحويل
transferable.



Samsung will not be liable to the
purchaser for any loss and/or damages of ال تتحمل سامسونج أي مسؤولية تجاه المشتري عن أي
any kind whatsoever, suffered in  أو ضرر من أي نوع قد يتعرض له بسبب/ خسارة و
connection with the inability to use this
عدم االستفادة من الخصم أو العرض الترويجي ألي
discount or benefit the Promotion for any
.سبب كان
reason whatsoever.



Samsung will be entitled at its sole and
absolute discretion to terminate or تحتفظ شركة سامسونج بالحق في إجراء أي تعديل أو
modify the Promotion or to modify, vary, إلغاء أو إضافة على العرض الترويجي أو أي من هذه
delete or add to any of these Terms and
 سواء قبل فترة، وفي أي وقت كان،الشروط واألحكام
Conditions at any time prior or during the
. أو خاللها،العرض الترويجي
Promotion Period.



By participating in this Promotion, the
purchaser accepts that any dispute of
whatever nature which is directly or
indirectly related to these Terms and
Conditions, shall be subject to, governed
and construed by the laws and
regulations of the country of purchase
and such disputes shall be resolved by
the competent courts in the country of
purchase of the Product.

 يعتبر قبوالً منه،مجرد مشاركة المشتري بهذا العرض
بأن أي نزاع مهما كان طبيعته يرتبط بشكل مباشر أو
غير مباشر بهذه الشروط واألحكام أو بمشاركته في
العرض سيخضع ويفسر وفقا للقوانين واألنظمة
المعمول بها في بلد الشراء وأن أي خالف سيتم
تسويته والنظر فيه من قبل المحاكم ذات االختصاص
.في البلد الذي تم فيه شراء المنتجات









