
Note 10 Valued Added Bundle:   

          

Note 10/+ customers will benefit from the following offers upon purchase:  

 

 /+ من العروض التالیة عند الشراء: 10یستفید عمالء 

Offer Terms & Conditions:  

• Starzplay, Anghami & Careem Offer Duration: offer starts 20th of September 2019 till the quantity 
lasts  

• Starzplay, Anghami & Careem Offer Description  
- Customers who purchase Note 10/10+ will be eligible to win free Anghami Plus and 

Starzplay Premium subscription for duration of 6 months  
- Customers who purchase Note 10/10+ will be eligible to 6 rides from Careem with 30% 

discount up to 30 EGP, valid till 31-Dec 2019 
- In case of returns the customer is not eligible to enjoy the offer. 
- The customer has a duration of one month starting the first day of device activation to be 

able to enjoy the offer. 

 

 

 

 



Redemption steps for STARZPLAY: 

Link to download the app from mobile google play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parsifal.starz 

New STARZPLAY Customers: 

1. Download the STARZPLAY application from the Google Play Store 

2. Click on SIGN UP to create a new STARZPLAY account 

3. Select STARZPLAY VOUCHER from the payment options  

4. Enter your STARZPLAY voucher code in the voucher field and click CONTINUE 

5. Enjoy watching movies and TV shows with your STARZPLAY subscription  

Redemption steps for ANGHAMI: 

This activation allows you to play & download millions of songs through Anghami Plus for 6 months for 
FREE: 

1. Download Anghami app through Google Play Store 
2. Visit anghami.com/redeem  
3. Make sure you are signed in with your account for redemption. 

 
Redemption steps for CAREEM: 

Link to download the app from mobile google play:  

http://careem.me/2hg4ioy 

New Careem Customers: 

1. Download the Careem application from the Google Play Store 

2. Click on SIGN UP to create a new Careem account 

3. Pick your destination  

4. Add promo code for redemption  

5. Press "Yalla" 

6. Enjoy your ride 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parsifal.starz
https://protect2.fireeye.com/url?k=900b3335df800461.900ab87a-980d540799633faf&u=http://careem.me/2hg4ioy


 
 

 سبتمبر حتى نفاذ الكمیة  20العرض یبدأ من  فترة صالحیة العرض: •
 وصف و تعریف العرض: •

 Starzplayو  Anghami Plusمؤھلین للحصول على اشتراك مجاني من  Note 10/10العمالء الذین قاموا بشراء + -
Premium   أشھر 6لمدة 

 30بحد اقصى  %30رحالت من كریم بخصم  6 مؤھلین للحصول على Note 10/10العمالء الذین قاموا بشراء + -
 2019دیسمبر  31جنیة, صالحة حتي 

  یتوقف العمیل عن االستفادة من االشتراك بالعرضفي حالة إرجاع العمیل للتلیفون ألى سبب من األسباب  -
 العمیل لھ الحق من االستفادة من العرض في خالل شھر من تفعیل الجھاز  -

 
 :STARZPLAY لإلستفادة من عرض

 من متجر غوغل بالي STARZPLAYحّمل تطبیق       .1

 STARZPLAYاضغط على "اشترك" لعمل حساب جدید على       .2

 من اختیارات الدفع STARZPLAYاختر قسیمة المشاھدة       .3

 الخاص بك ثم اضغط تابع STARZPLAYادخل رمز قسیمة المشاھدة       .4

  STARZPLAYاستمتع بمشاھدة األفالم والمسلسالت باشتراكك في       .5

 :Anghami لإلستفادة من عرض

 :اشھر مجانا 6من علي تطبیق انغامى لمدة یسمح لك رمز التفعیل باالستماع و تحمیل مالیین االغانى  •
 Google Play Storeحمل تطبیق انغامى من خالل  .1
  anghami.com/redeem  قم بزیارة .2
 .تأكد من تسجیل الدخول باستخدام حسابك .3

 
 :Careemعمالء  لإلستفادة من عرض

 

 من متجر غوغل بالي Careemحّمل تطبیق  .1

 Careemاضغط على "اشترك" لعمل حساب جدید على  .2

 قم بأختیار جھة الوصول .3

 الخاص بك  ”Promo Code“ادخل رمز قسیمة  .4

 اضغط "یال" .5

 استمتع برحلتك .6

 

 

 

 



  + Note10- Note10 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:

 

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

 

: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 العبور أمام دار ضباط المدرعات -أ عمارات العبور  18 

 حدایق القبة شارع مصر و السودان بجوار كنتاكي 115

 المیرغني مصر الجدیدة -شارع المیرغني بجانب ابو شقرة 84

 أكتوبر 6 اكتوبر 6اكتوبر بجوار جامعة  6لمدینة المحور المركزي الثاني 
 

 

للكارت بقیمة الموبایل یتم التقسیط مباشرًة 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  أیام عمل  3أو  ساعة 72علیھ في خالل  یتم زیارة الفرع و یتم االستعالم عن العمیل و الرد 
 بالقبول أو الرفض بناء" على الحالة األءتمانیة للعمیل 

ھاز من الفرع بعد الموافقة یتوجھ العمیل مع ضامن الستالم الج        -  

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

 تحكم العالقة بین شركة سامسونج والجھات المانحة عقود مستقلة في شروطھا و أحكامھا و تحدد مسئولیة كل طرف تجاه االخر

ع علي سامسونج في حالة رفض الطلب من قبل الجھة المانحة ، وتقتصر مسئولیة شركات سامسونج علي توفیر المنتج المطلوب فقط الغیرال یحق للعمیل الرجو  

 -  

لفتره محدوده أو حتي نفاذ الكمیة. ھو عرضوشھر وتختلف الفائدة حسب المتجر  12العرض یتیح التقسیط حتى      

 العربیة مصر بجمھوریة الساریة واللوائح للقوانین العرض ھذا یخضع

 او حتي نفاذ القمیھ  30/9/2019الى  1/9/2019مده العرض تبدا من 



Vodafone Cashback 

 

 الشروط و االحكام

 
 العرض متاح على: )1

• Samsung Note 10 / Note 10+  

  

یزید عن الرصید اإلضافي ال  12قیمة التلیفون في صورة رصید إضافي مقسمة علي  حتى یسترد العمیل •
 قرش 20سعر الوحدة  سعر التلیفون،

 الرصید اإلضافي یستخدم كوحدات (دقائق أو رسائل لفودافون أو میجابایتس) •
 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 باقات الموبایل  •

 للحصول على الرصید شھریاَ  شھریاَ جنیھ  30من اول ت انترن
 في حالة إستخدام الشریحة التي تم تفعیلھا علي التلیفون في تلیفون آخر، یخسر العمیل العرض •
 في حالة إرجاع التلیفون الي سبب یخسر العمیل العرض فورا . •
 * كل شھر لالشتراك فى العرض201یجب على العمیل طلب الكود # •
 ----------------الي  ----------------الفترو مابین    العرض متاح  •
 الشروط ھذه تعدیل أوإلغاء و/أو العرض و/ تعدیل أو إلغاء في بالحق ،لتقدیرھا وفقا سامسونج شركة تحتفظ •

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

یخضع أي نزاع مھما كانت طبیعتھ، سواء أكان لھ صلة مباشرة أو غیر مباشرة بھذه الشروط واألحكام، أو  •
العربیة،  جمھوریة مصرم وتفسیر القوانین والتشریعات المعمول بھا في احكبمشاركة العمیل في العرض، ال

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offer FAQs 

 
 ما ھو العرض؟

 Starzplayو  Anghami Plusمؤھلین للحصول على اشتراك مجاني من  Note 10/10العمالء الذین قاموا بشراء + -
Premium   أشھر 6لمدة 

 30بحد اقصى  %30رحالت من كریم بخصم  6 للحصول علىمؤھلین  Note 10/10العمالء الذین قاموا بشراء + -
 2019دیسمبر  31جنیة, صالحة حتي 

 

 من العرض؟ یستفید مین یقدر 

   سبتمبر و حتي نفاذ الكمیة 20یوم من  +Note10/10حضرتك تقدر تستفید من العرض لو اشتریت  -
 من االستفادة من العرض في خالل شھر من تفعیل الجھاز  حضرتك لك الحق -

 
 ازاي ممكن احصل على العرض بعد ما اشتري الجھاز؟

 على الجھاز بالعروض وتفعیل الجھاز بیوصل إشعار  SIM cardبعد ما حضرتك تقوم بإدخال  -
   Samsung Membersلتطبیق  وسیتم توجیھك دوس على اإلشعار -
 وخطوات تفعیل العرض بالعرضسوف تجد الكود الخاص   إعالن لكل عرض إضغط على إعالن العرض سیكون ھناك -

 

 العرض ساري لحد امتى؟

 العرض ساري حتى نفاذ الكمیة -

 

 سبتمبرھل اقدر استفید من العرض؟ 20قبل  +Note10/10لو انا اشتریت 

 سبتمبر 20لالسف یا فندم العرض ساري علي كل من قام بشاء التلیفون ابتدا من  -

 

 لو رجعت التلیفون ھل اقدر استفید من العرض؟

  االستفادة من االشتراك بالعرض ال یمكنلتلیفون ألى سبب من األسباب ا حضرتك قمت بارجاع لو -

 ؟ما ھي قیمة العرض

وتوفر لك قیمة  Starplayعلى منصة  جنیھ لالشتراك 900العرض یوفر لك قیمة اإلشتراك التي تصل إلى  فإن  -
تصل  careemوتوفر لك قیمة رحالت مع خدمة  Anghamiلالشتراك علي منصة  جنیھ 300االشتراك التي تصل إلى

 جنیھ 200إلى 


