
 

 واألحكام الشروط

 

 30وحتى  2020 ابریل 25 من ابتداءا  خالل الفترة اكبر او UHD بوصة  49 اتتلفزیون علي عرضالیسري  .1
 او حتي نفاذ الكمیة. 2020  یونیو

 Onlineمعتمدین لتلیفزیونات سامسونج ولدي ال التجار لدى فروع سامسونج ولدى ال العرض حصریا ھذا یتوفر .2
“Retail.com/Pure Player” 

 ال غیر  سامسونج التالیة فقط مودیالت تلفزیوناتالعرض على  یطبق .3

Model Code Voucher  Model Code Voucher  Model Code Voucher 

UA49RU7100SXEG 3  QA55LS03TAUXEG 6  QA65Q800TAUXEG 12 

UA50RU7105SXEG 3  QA55Q60RASXEG 6  QA65Q80TAUXEG 12 

UA50TU7000UXEG 3  QA55Q70RASXEG 6  QA75Q60RASXEG 12 

UA55RU7100SXEG 3  QA65LS03TAUXEG 6  QA75Q70TAUXEG 12 

UA55RU7300SXEG 3  QA65Q60RASXEG 6  QA75Q800TAUXEG 12 

UA55TU7000UXEG 3  QA65Q70TAUXEG 6  QA75Q900RBRXEG 12 

UA55TU8000UXEG 3  UA70RU7100SXEG 6  QA82Q60RASXEG 12 

UA58RU7100SXEG 3  UA75RU7100SXEG 6  QA82Q800TAUXEG 12 

UA65RU7100SXEG 3  UA75TU7000UXEG 6  QA82Q900RBRXEG 12 

UA65RU7300SXEG 3  UA75TU8000UXEG 6  QA85Q70TAUXEG 12 

UA65TU8000UXEG 3  
  

 
  

 

 

 

 بوصة   49اتبھا لتلفزیون  یقوم كل عملیة شراء مع، محدد المدة  Watch iTمن  قسیمة مجانیة علي العمیلیحصل  .4
UHDالجدول اعاله.كما ھو موضح ب، او اكبر  

 .یتم تسلیم الھدایا بعد اتمام شراء التلفزیون .5

م العمیل بإرسال فاتورة ان یقو يلعلعمالء سامسونج  WhatsAppعن طریق خدمة ال یتم تسلیم العمیل الھدیة  .6
و خطوات ادخال الكود لالستفادة  و یتم إرسال كود العرض 01000016580رقم سیلایر الجھاز علي رقم الشراء و

 :ساعة 48إلي العمیل خالل  من العرض

 إلدخال البرومو كود على العمیل اتباع الخطوات التالیة:

www.watchit.com الدخول على موقع - 



"شتراكإ"ثم الضغط علي  بدون مسافات ل الكودادخإو "ھل لدیك برومو كود"ضغط على الثم  بالعمیلدخول باالیمیل الخاص السجل ت   - 

 ال توفربعض انظمة التشغیل   الن  Desktop او Mobile Webسواء  تسجیل الدخول عن طریق الموقعمع العلم بأنھ یجب *
  "البرومو كود" الدعم إلدخال

شرط أال یكون  -ألي سبب كان -من تاریخ الشراء یوم 14خالل فترة المباع العمیل بإرجاع التلفزیون  قیامفى حال  .7
 .او ایقاف الخدمة من قیمة التلفزیون قسیمة المجانیةالیتم خصم قیمة  ،سبب االرجاع عائدا لعیب صناعة

 یتم بحیث المنتج، المتالك كشرطالشراء  ، باالحتفاظ بالفاتورةللتلفزیونعملیة الشراء  العمیل أن یقوم عند إتمام على .8
 عن مسؤولیة أیة شركائھا، من أي أو سامسونج تتحملطلب ، ولن العند  سامسونج من قبل العمیل لدى الفاتورة تقدیم

 .للفاتورة، ألي سبب كان فقدان العمیل عن ناتجة أوأضرار تكالیف أي

 الشروط ھذه تعدیل أوإلغاء و/أو العرض و/ تعدیل أو إلغاء في بالحق ،لتقدیرھا وفقا سامسونج شركة تحتفظ .9
 خاللھا أو العرض فترة قبلكان ذلك سواء من قبلھا،  استئثاريوقت كان، بقرار  أي في واألحكام بالكامل، أوجزئیا،

، الیحق لسامسونج تغییر ثمنھ التلفزیون من قبل العمیلفي حال سداد كامل قیمة  دون تحمل أیة مسؤولیة تجاه العمیل.
 طبقا للقانون.

على مسؤولیتھ مدركاً بأن سامسونج غیر مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر قد یصیب العمیل، العمیل المنتج یستلم   .10
 واألحكام الشروط بھذهأیاً كان نوعھ، قد ینشأ أو یكون مرتبطا، 

 
 لیس لھا ضمانمیع ھدایا منتجات سامسونج ج .11

 
یخضع أي نزاع مھما كانت طبیعتھ، سواء أكان لھ صلة مباشرة أو غیر مباشرة بھذه الشروط واألحكام، أو بمشاركة  .12

 العربیة، ویتم حلھ وتسویتھ جمھوریة مصرالعمیل في العرض، لحكم وتفسیر القوانین والتشریعات المعمول بھا في 
 .العربیة جمھوریة مصر في االختصاص ذات المحاكم قبل من فیھ والنظر

 


