
 

 واألحكام الشروط

 

)"العرض"(  خالل الفترة  بوصة،  65 وحجم 65Q7Cو   65Q8Cموديالت ذات    QLED تلفزيون شراء  عرض  يسري .1

 .("العرض سريان مدة"( نفاذ الكمية تاريخ حتى   2017 يوليو 9 الممتدة من 

 متاجر :العربية جمهورية مصر في عتمدة من قبل  سامسونج مالمتاجر والمحالت  التالية، والفقط، في   العرض هذا يتوفر .2

 عبر الروابط االلكترونية التالية:  عبراالنترنت لبيعاومن خالل   المعتمدة بالتجزئة البيع ومحالت سامسونج
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بوصة،   65 وحجم 65Q7Cو   65Q8Cموديالت ذات    QLEDتلفزيون  منتجات سامسونج التالية فقط:ى عل عرضال يطبق .3

 . S8وهاتف جاالكسي  

 65 وحجم 65Q7Cو   65Q8Cموديالت ذات    QLED لتلفزيون يقومون بها   كل عملية شراء عم، جميع العمالءيحصل  .4
، يتم مجانا( "المنتج")  Samsung Galaxy S8 هاتف  على بسداد قيمة التلفزيون بالكامل،وبعد قيامهم ،  )"التلفزيون"( بوصة

 .جمهورية مصر العربيةاستالمه من المتاجر المعتمدة لشركة سامسونج في 

 .بطريقة تراكمية المنتجيحصل على  ،تلفزيون ألكثر منعند شراء العميل  .5

 

 .للهاتفحسب اللون المتوفر  لتلفزيونا مباشرة عند تاريخ إستالم الهاتفيمكن استالم  .6

االرجاع  ، ألي سبب كان ، شرط أال يكون سبب من تاريخ الشراء  يوم 14 فى حال قام العميل بإرجاع التلفزيون خالل فترة  .7

 يتم خصم قيمة الهاتف من قيمة التلفزيون. ، لعيب صناعة اعائد

 إبراز يتم بحيث ،المنتج المتالك وكشرط للشراء كدليل الفاتورةب االحتفاظب للتلفاز، عملية الشراء تمامإعند  ن يقوم أ  عميلال على .8

 عن مسؤولية أية ،شركائها من أي أو سامسونج تتحمل، ولن ذلكب القياميطلب منه   عندما سامسونج لدىمن قبل العميل  الفاتورة

 .، ألي سبب كانفاتورةلل العميل  فقدان عن ناتجة أوأضرار تكاليف أي

بالكامل،  واألحكام الشروط هذه تعديل إلغاء و/أوأو و/ العرض تعديل أو إلغاء في بالحق ،لتقديرها وفقا سامسونج شركة تحتفظ .9

تجاه  دون تحمل أية مسؤولية خاللها أو العرض فترة قبلأكان ذلك  كان، بقرار إستنسابي من قبلها،  وقت أي في ،أوجزئيا

 .تغيير ثمنه طبقا للقانونلسامسونج اليحق ، التلفزيون من قبل العميلفي حال سداد كامل قيمة  .العميل

ً بأن سامسونج غير مسؤولة عن أي فقدان و/على العميل المنتج  يستلم   .10 ً كان العميل قد يصيب أو ضرر مسؤوليته مدركا ، أيا

 .واألحكام الشروط بهذه، مرتبطاقد ينشأ أو يكون نوعه، 

 

في  وط واألحكام، أو بمشاركة العميلله صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشر ، سواء أكانمهما كانت طبيعتهيخضع أي نزاع  .11

 قبل من فيه والنظر تسويته، ويتم حله والعربية جمهورية مصرلحكم وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في  العرض،

 .العربية جمهورية مصر في االختصاص ذات المحاكم

 

http://www.jumia.com.eg/
http://www.souq.com.eg/
http://www.btech.com.eg/

