
 الشروط واألحكام

( "المشاركينأو " "العمالء)"لدى العمالء "( الجهازالجديد )" Galaxy S9جهاز ل للترويج"(، مخصصة الحملة)" "WithGalaxy#"حملة سامسونج  -

 ."(فترة الحملة)" 8201 (حزيران) يونيو 30إلى  8201 (أيار) مايو 61دولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي ستقام خالل الفترة من  المقيمين في

 إستعمال مع إنستجرامصفحتهم على  عبر اعرضهب والمشاركة"( المحتوى)" الجهاز علىيرغبون بها  صورأي  إللتقاطالعمالء  دعوةالحملة  شملت -

 باإلضافة الى إعطاء الموافقة إلدراج  SamsungGulf@   ة سامسونجصفح إسم إدراجو WithGalaxy# الهاشتاج

 بحسب ما تراه سامسونج مناسباً.إعالمي أو أية وسيلة تواصل  www.samsung.comالمحتوى على موقع سامسونج 

 

 

 :كالمشار على يجب ، المحتوى مشاركة خالل من -

 فيه، الظهور على وافققد  وأنه المحتوى من جزء بأنه إعالمه تمقد  المحتوى في ممثل( منظمة أو فرد) طرف أي أن من التأكد -

 

 

 

 .وحدها  سامسونج شركة لتقدير وفقًا مطلوبًا، ذلك كان متى المشاركين، هوية أو اسم باستخدام اإلذن هائوكاال أو/  و سامسونج شركة منح -

 

 .بالفعل للعامة المحتوى إتاحة تم إذا حتى ، الخاص لتقديرها وفقًا وقت أي في نشره تم محتوى أي إزالة في بالحق سامسونج شركة تحتفظ أن على الموافقة -

 

 

 .المشارك المحتوى في حق أي عن التنازل -

 الهاشتاج إستعمال مع إنستجرامصفحتهم على  عبرفي حال كان حساب المشتركين على اإلنستغرام خاص، يمكنهم اإلشتراك بمشاركة المحتوى   -

#WithGalaxy ة سامسونج على صفح إرسال رسالة لسامسونج  باإلضافة الى@SamsungGulf. 

 

 

المرشحين  سيتم جمع محتويات جميع المشاركين بالمسابقة معلوماتهم الشخصية من قبل سامسونج و سيكون لسامسونج االحقية فى تحديد قائمة المتسابقين -

 إطالقفل و هى عبارة عن تذكرة لحضور ح"( الجائزة)"الجائزة الكبرى  لحصول علىل"( الرابحين)"( فقط 2)اثنين حيث سيقع االختيار على فائزين 

  االمريكية. المتحدة  اتموبايل سامسونج القادم بالوالي

 

http://www.samsung.com/


 

 .و ذلك بناء على اختيار افضل محتوى مشارك"( المؤثرين)"شبكات التواصل االجتماعي  مؤثريستتم عملية اختيار الرابحين من قبل  -

 

 احضور حفل اطالق موبايل سامسونج الجديد .تشمل تذكرة سفر على الدرجة السياحية واإلقامة  سيحصل الرابح على رحلة واقامة مدفوعة التكاليف   -

ؤولية عدم حصول الرابح االمريكية علماً بأن سامسونج ال تتحمل مطالقاً مسالمتحدة على الرابحين القيام بجميع متطلبات تأشيرة الدخول الى الواليات  -

 .لواليات المتحدة االمريكيةا على تأشيرات و تصاريح الدخول الى

 

 أهلية المشاركة 

 ال يحق لموظفي شركة سامسونج وال شركائها االشتراك في الحملة. -

 .عاماً فما فوق 18 البالغين هذه الحملة مخصصة فقط للعمالء -

 .(https://www.samsung.com/ae/withgalaxy)  ادناه المذكورة في الموقع اإللكتروني اإلرشاداتاتباع الرجاء  لالشتراك بالمسابقة  -

 

 

ختيار رابح جديد مطلق الحرية باسامسونج لفي المدة المحددة من سامسونج،  الواليات المتحدة االمريكيةفي حالة عدم حصول الرابح على التأشيرة الى  -

 للفوز بالجائزة. 

 بالجهاز الخاص بهم.   Samsung membersيحق لشركة سامسونج فى اى وقت عدم منح الجائزة ألى من الفائزين اذا لم يكن لديهم تطبيق  -

 

 طريقة المشاركة: 

 تبعاً لألتى: الجهاز قاط صورة باستخدام تعلى المشاركين إلبحيث سيتعين مقسمة الى أربع أسابيع  مواضيع أربعالحملة مقسمة الى  -

 ليلية لحظات: 1 األسبوع. 

 غذائية لحظات: 2 األسبوع. 

 صباحية لحظات: 3 األسبوع 

 ألخر صيحات الموضة  لحظات: 4 األسبوع 

 

 

 

الحصول على جهاز قابل لإلرجاع من أحد المحال األتيه في دبي،  هلمشاركة بالمسابقة يمكنكمن قبل العميل الراغب باجهاز الفى حالة عدم إمتالك  -

https://www.samsung.com/ae/withgalaxy


 :أدناهكترونى لو ذلك من خالل تعبئة إستمارة تسجيل على الموقع األ"( المتاجر)"الشارقة و أبوظبى 
etrialhttps://www.samsung.com/ae/withgalaxy/fre 

 مول االمارات  .1

 دبي مول  .2

 بن بطوطة مول  .3

 برجمان  .4

 ديرة سيتي سنتر  .5

 الشارقة سيتي سنتر  .6

 مارينا مول أبوظبى  .7

 اها يوم واحد.صفى مدة أق المتاجرالى   ويجب ارجاع الجهاز 

 

 

 

  .اها يوم واحدصلمدة أق ماراتية الى مدير المركز وقت إستالم الجهازعند التسجيل على المشاركين إبراز نسخة من الهوية اإل -

 

 

 والرابحين رشحينالشروط الواجب توفرها في العمالء الم

 

 للحصول على البريد اإللكتروني، الرسائل النصية القصيرة أو الهاتف حساباتهم على شبكة التواصل االجتماعي، عبر رشحينالماالتصال بالعمالء سيتم  -

  .اإلستفساراتوكذلك رددودهم على بعض معلوماتهم الشخصية 

 

ولشركة سامسونج  الجهاز بواسطة طهاالتق تمالمحتوى قد  أنبموافقتهم ب لسامسونج التأكيد اإلتصال بهساعة من  24خالل ، والمرشحيجب على العميل  -

 .مناسبة تراها التي بالطريقة النهائيه الصورة نشربالحق 

 

 

 لشروط العامةا

 بأي منتج من منتجات سامسونج األخرى. نقداً أو الجائزةاستبدال ال يمكن  -

عن أي فقدان و/ أو خلل أيا تجاهه ، وهو يدرك بأن سامسونج غير مسؤولة الخاصة مسؤوليتهعلى و أن يستلم جائزته عندما يتم اإلعالن عنه الرابح على -

https://www.samsung.com/ae/withgalaxy/freetrial


 الي سبب كان. اأو بطالنه اأو إلغائه اأو نسيانهالجائزة نتيجة فقدان أو ، الجائزة كان، له صلة بعدم تمكنه من استالم 

 

 

 

 

 

 

فقاً للقوانين المعمول بها، في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة للحملة، أو إجراء أي تعديل، و، وبملء إرادتها وباألحقيةتحتفظ شركة سامسونج لنفسها  -

 فترة الحملة أو خاللها.، وفي أي وقت سواء قبل على أي من هذه الشروط واألحكام تغيير، حذف أو إضافة

لحكم  سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام المتعلقة بمشاركة العميل أو الرابح في الحملة، -

في إمارة دبي، بدولة اإلمارات العربية  وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك لقرارات المحاكم المختصة

 المتحدة. 

 

 

 


