
 الشروط و االحكام
 

  Samsung Galaxy Note 10 Lite  العرض متاح على:

 بضمان محلى Samsung Galaxy Note 10 Liteیسرى ھذا العرض فقط على  •
شھر بشرط اال  12في صورة رصید إضافي مقسمة علي  لتلیفوناقیمة  حتى یسترد العمیل •

  .الرصید اإلضافي عن سعر التلیفون یزید
سعر الوحدة و یستخدم كوحدات (دقائق أو رسائل لفودافون أو میجابایتس)الرصید اإلضافي  •

 قرش 20
 .الرصید اإلضافي ال یتم ترحیلھ للشھر الذي یلیھ •
بدایة من الشھر الثاني و حتى الشھر الثانى عشر یجب على العمیل االشتراك في أي باقة من  •

َ جنیھ  30من اول باقات الموبایل انترنت  َ للحصول على  شھریا  .الرصید شھریا
 في حالة إستخدام الشریحة التي تم تفعیلھا علي التلیفون في تلیفون آخر، یخسر العمیل العرض •
 .الي سبب یخسر العمیل العرض فورا في حالة إرجاع التلیفون •
 * كل شھر لالشتراك فى العرض201طلب الكود #یجب على العمیل  •
•  
 او حتى نفاذ الكمیة. 2021ینایر  31إلى 2020 فبرایر 1مابین  الفترةالعرض متاح  •
 أوإلغاء و/أو العرض و/ تعدیل أو إلغاء في بالحق ،لتقدیرھا وفقا سامسونج شركة تحتفظ •

من قبلھا،  وقت كان، بقرار استئثاري أي في واألحكام بالكامل، أوجزئیا، الشروط ھذه تعدیل
 .دون تحمل أیة مسؤولیة تجاه العمیل خاللھا أو العرض فترة قبلسواء كان ذلك 

یخضع أي نزاع مھما كانت طبیعتھ، سواء أكان لھ صلة مباشرة أو غیر مباشرة بھذه الشروط  •
م وتفسیر القوانین والتشریعات المعمول بھا احكواألحكام، أو بمشاركة العمیل في العرض، ال

 االختصاص ذات المحاكم قبل من فیھ والنظر العربیة، ویتم حلھ وتسویتھ جمھوریة مصرفي 
 .العربیة جمھوریة مصر في

 

 

 

 

 

 

 

 



  Lite 10  Note  التقسیط لبرنامج األحكام و الشروط

 

 في حالة وجود بطاقة ائتمان

 في حالھ حاملین بطاقھ البنك االھلي او كیو أن بي او سي أي بي من الفروع التالیة:

 

-  Samsung –Select  -Rizkalla  -Kmobile  –Dream 2000  –B.tech    -I2   - 2B -Raya مختارة فقط)(فروع 
Sharaf  DG - mobile shop - Compu me - Iplus - Radio shack  - Aman  

 

:العرض بھا المتاح سامسونج فروع -  

 الفرع العنوان
 الغردقة شارع الشیراتون القصر مول  3

 بورسعید یولیو امام اتصاالت 23شارع 
 محطة الرمل محطة الرمل

 المعادي شارع النصر أمام المالكى 62

عمارات  أمام دار ضباط المدرعات -أ عمارات العبور  18 
 العبور

 مول ألماظة تفاطع ط��ق الس��س مع دائرى المطار-م� الجد�دة
 

 

للكارت بقیمة الموبایل یتم التقسیط مباشرةً من خالل البطاقھ في حالھ سماح الحد االئتماني  

  تطبق شروط واحكام إستخدام بطاقات الخصم المباشر و/او البطاقات االئتمانیة

  

 في حالة عدم وجود بطاقة ائتمان

أو أمان        - من رایھ أو بي تك في حالة عدم وجود بطاقة یتم التقدیم لطلب التقسیط  یتم زیارة الفرع ویتم االستعالم عن العمیل و  
أیام عمل بالقبول أو الرفض بناء" على الحالة األءتمانیة للعمیل  3أو  ساعة 72علیھ في خالل  الرد  

 بعد الموافقة یتوجھ العمیل مع ضامن الستالم الجھاز من الفرع         -

ان تكون بطاقھ العمیل ساریھ و یقدم مع الطلب ایصال نور او غاز بنفس عنوان  یجب وكذلك ذات المستندات للضامن   -  

 

  تطبق شروط واحكام نظام التقسیط علي حسب شروط منفذ البیع



لفتره محدوده أو حتي نفاذ الكمیة. ھو عرضوشھر  12العرض یتیح التقسیط حتى      

 العربیة مصر بجمھوریة الساریة واللوائح للقوانین العرض ھذا یخضع

 او حتي نفاذ الكمیھ  29/2/2020الى  1/2/2020مده العرض تبدا من 

 بضمان محلى فقط. Lite 10  Noteیسرى ھذا العرض على 

 

 

 تطبق الشروط واالحكام .

 


