
 
Terms and Conditions 

 
 الشروط و األحكام

1. This Samsung promotion (the “Promotion’’) comprises an opportunity to 
get a discount (“Discount”); with every purchase of various Samsung 
products (the “Product”, “Products”) listed below: 
 

2. The Promotion is valid from the 51 of April 2018 until quantity lasts and is 

available at all stores in the Arab Republic of Egypt. 

3. With every purchase of the Product, a Discount will be provided to the 

purchaser.  

4. This Promotion is applicable until quantities last, and will be available on 
first-come-first-served basis.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
5. This Promotion cannot be combined with any other ongoing or future 
promotion, and is neither refundable nor transferable.   
 
6. Samsung will not be liable to the customer for any loss and/or damages of 

Product  Model No.  

TV 32K4000 

TV 32M5000 

TV 32J4303 

TV 40J5200 

TV 49M5000 

TV 49J5200 

TV 50MU7000 

TV 55MU7350 

TV 65MU7000 

TV 65MU7350 

TV 75MU7000 

تنزيالت شمل فرصة الحصول على يإن هذا العرض من سامسونج )"العرض"(  .1
)"تنزيالت"( وذلك عند شراء منتجات سامسونج )"المنتج"، "المنتجات"( الواردة في 

 : الالئحة أدناه
 

في ومتوفر  نفاذ الكميةو حتى  2112 ابريل 15العرض ساري المفعول من . 2

  .جمهورية مصر العربية جميع انحاء

 

 

  نتج.معلى ال تنزيالت من العميل فبدمع كل عملية شراء للمنتج يست. 3

 

 

يسري هذا العرض حتى نفاد الكميات، وسوف تكون متاحة على أساس أسبقية  .4

 القدوم.

 

غير وهو كما أخرى جارية أو مقبلة، عرض مع اية عروض ال . ال يمكن دمج هذا5

 المنتج  رقم المودبل 

32K4000 تلفزيون 

32M5000 تلفزيون 
32J4303 تلفزيون 
40J5200 تلفزيون 

49M5000 تلفزيون 
49J5200 تلفزيون 

50MU7000 تلفزيون 
55MU7350 تلفزيون 
65MU7000 تلفزيون 
65MU7350 تلفزيون 
75MU7000 تلفزيون 



any kind whatsoever, suffered in connection with the purchase, redemption 

and/or use of this Promotion or Discount; or the inability to use this 

Promotion for any reason whatsoever.  

7. Samsung shall be entitled at its sole discretion, to terminate or add or 

modify the Promotion or to modify these Terms and Conditions at any time 

prior to, or during the Promotion Period. 

8.By participating in this Promotion, the customer accepts that any dispute of 

whatever nature which is directly or indirectly related to these Terms and 

Conditions or to the participation in this Promotion, will be subject to, 

governed and construed by the laws and regulations in the Territory and such 

disputes shall be resolved by the competent courts in the Arab Republic of 

Egypt. 

 

 .حويلتقابل لالسترداد أوال
 

من أي تكاليف وأضرار لن تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه العميل عن أي . 6

العميل من استخدام هذا  عدم تمكنأو /و استخدام ناتجة عنمرتبطة بالشراء أو نوع 

  .أوألي سبب آخر، مهما يكنالعرض 

 

بالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو  وفقا لتقديرهاتحتفظ شركة سامسونج . 7

، في أي وقت قبل فترة  إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، بصورة استنسابية

 العرض أو خاللها.

بالمشاركة في هذا العرض فإنه يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن  ذا قام العميلإ. 2 

المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو غير مباشر في هذا 

وأن أي خالف سيتم تسويته  اإلقليمالعرض أو بهذه الشروط واألحكام يخضع لقوانين 

 .جمهورية مصر العربيةمن قبل المحاكم ذات االختصاص في  والنظر فيه 

 

 


