
Galaxy S20 Ultra Pre-Order T&Cs 

 

  الشروط واألحكام:

 

يحصل     Galaxy S20 Ultraفبراير لهاتف    12ابتدا من    BTECHلدى فروع    ق حصريا  في حالة الحجز المسب -1
 وحتى نفاذ الكمية: التالية هداياال مجموعة العميل على

 Galaxy Buds+ .أ

 .من تاريخ فاتورة شراء الجهاز واحدة خالل سنةتمنحك امكانية تغييرالشاشة مرة  VIPبطاقة  .ب

 مارس او حتى نفاذ الكمية 5 حتي فبراير و 12 من الفترة في العرض يسري -2

 الشراء فاتورة فقط عند تقديم العميل  Samsung Loungeيتم تسليم هدية الحجز المسبق فى احدى فروع  -3

من تاريخ   أول سنةمرة واحدة خالل   Galaxy S20 Ultraإمكانية تغيير شاشة جهاز  Samsungتمنح شركة  -4
 فاتورة شراء الجهاز

من  يشمل األضرار التى قد تلحق بالشاشة فقط ال غير، أي ضرر يقع ألي المشار اليه  VIPالـ مع العلم بأن الضمان -5
 حال من األحوال   بأي أجزاء الهاتف االخرى ال يتم تغطيتة

جنية مصرى مصاريف خدمات  500مبلغ العميل دفع الخاص بالشاشة فقط عند   VIPالـ ضمانالستفادة من اتتم  -6
 التصليح. 

)أسم العميل + رقم  حتى يتم االستفادة من العرض، على العميل ان يسجل بياناته و ضرر للشاشة  في حالة حدوث -7

 طريق موقع سامسونج. لىع ( بالجهازالخاص  email + +IMEIهاتفه 

فى حاله عدم توافر اى من الشروط واالحكام او تسجيل بيانات غير صحيحه من العميل يحق لشركة سامسونج الغاء   -8
 العرض تلقائيا.

  BTECH او موقع من خالل فروع التي تم شرائها Galaxy S20 Ultra هذا العرض ساري على هواتف  -9
 فقط بجمهورية مصر العربيةضمان محلي ب االليكترونى

او قم بزيارة على مدار الساعة طوال ايام االسبوع  16580برجاء االتصال على  انة سامسونج،يلمعرفة مراكز ص -10
 موقع سامسونج

  جميع ملحقات التليفون وجميع الهدايا. يلتزم العميل برد  Galaxy S20 Ultraفى حالة استرجاع العميل لجهاز  - -11

 هذا العرض و/او تعديله فى اى وقت وبدون ابداء اسباب. بعضسامسونج الغاء كل او  لشركةيحق  -12

   يخضع هذا العرض الحكام القانون المصرى والمحاكم المصرية. -13

 

Terms & Conditions:  

1- Upon pre-order of Galaxy S20 Ultra device starting February 12th through B-Tech stores 

or online, the customer receives a set of gifts until quantity lasts: 

a. Galaxy Buds+ 

b. VIP Card for screen insurance; offering free screen replacement once throughout 

the duration of one year starting from the date of purchase invoice. 

2- This offer is valid starting February 12th till March 5th or until quantity lasts.  

3- This offer is valid only on the Galaxy Fold devices that were purchased through B-Tech 

either online or offline outlets with local warranty in the Arab Republic of Egypt.  

4- Pre-order gifts will be delivered to the customer through Samsung Lounge, whereby the 

customer has to provide the purchase receipt. 

https://www.samsung.com/eg/support/service-center/


5- Samsung provide the benefit of changing the Galaxy S20 Ultra screen only once for 

throughout the duration of one year starting from the purchase date on the receipt 

note. 

6- The VIP screen warranty covers the damages that might occur to the device screen only; 

any damage that occurs to any other part of the device will not be covered in any case.  

7- In case of screen damage and in order to benefit from screen insurance, customer needs 

to register his/her information through Samsung.com website to fill a registration form 

(Customer name + Mobile no. + Email + IMEI no.)  

8- To be able to enjoy the VIP screen care offer, customer has to pay 500 EGP service fees. 

9- In the case that registration is not as per by terms and conditions or in the case of 

incorrect details registered by the customer, Samsung has the right to cancel the 

promotion.  

10- For more info of regarding Samsung service centers locations please call 16580 available 

24/7 or Click Here 

11- In case the customer returns the Galaxy S20 Ultra, customer is obliged to return the 

offer gifts bundle. 

12- Samsung has the right to cancel some or all aspects of this promotion and/ or make any 

amends at any time.   

13- The Egyptian law is the applicable law for this promotion and Egyptian courts is 

competent courts for any dispute resolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samsung.com/eg/support/service-center/


Galaxy S20+ Pre-Order T&Cs 

 

  الشروط واألحكام:

 

  التالية  هداياال مجموعة يحصل العميل على +Galaxy S20فبراير لهاتف  12في حالة الحجز المسبق ابتدا من  -14
 وحتى نفاذ الكمية:

 Galaxy Buds .أ

 .من تاريخ فاتورة شراء الجهاز تمنحك امكانية تغييرالشاشة مرة واحدة خالل سنة VIPبطاقة  .ب

 مارس او حتى نفاذ الكمية 5 حتي فبراير و 12 من الفترة في العرض يسري -15

 الشراء فاتورة فقط عند تقديم العميل  Samsung Loungeيتم تسليم هدية الحجز المسبق فى احدى فروع  -16

من تاريخ فاتورة  أول سنةمرة واحدة خالل  +Galaxy S20إمكانية تغيير شاشة جهاز  Samsungتمنح شركة  -17
 شراء الجهاز 

من  يشمل األضرار التى قد تلحق بالشاشة فقط ال غير، أي ضرر يقع ألي المشار اليه  VIPالـ مع العلم بأن الضمان -18
 حال من األحوال   بأي أجزاء الهاتف االخرى ال يتم تغطيتة

جنية مصرى مصاريف خدمات  500مبلغ العميل دفع الخاص بالشاشة فقط عند   VIPالـ ضمانالستفادة من تتم ا -19
 التصليح. 

)أسم العميل + رقم  حتى يتم االستفادة من العرض، على العميل ان يسجل بياناته و شة ضرر للشا في حالة حدوث -20

 طريق موقع سامسونج. لىع ( بالجهازالخاص  email + +IMEIهاتفه 

فى حاله عدم توافر اى من الشروط واالحكام او تسجيل بيانات غير صحيحه من العميل يحق لشركة سامسونج الغاء   -21
 تلقائيا.العرض 

 فقط بجمهورية مصر العربيةالتي تم شرائها بضمان محلي  +Galaxy S20هذا العرض ساري على هواتف   -22

او قم بزيارة على مدار الساعة طوال ايام االسبوع  16580برجاء االتصال على  انة سامسونج،يلمعرفة مراكز ص -23
 موقع سامسونج

  جميع ملحقات التليفون وجميع الهدايا. يلتزم العميل برد +Galaxy S20فى حالة استرجاع العميل لجهاز  - -24

 اب.هذا العرض و/او تعديله فى اى وقت وبدون ابداء اسب بعضسامسونج الغاء كل او  لشركةيحق  -25

   يخضع هذا العرض الحكام القانون المصرى والمحاكم المصرية. -26

 

Terms & Conditions:  

14- Upon pre-order of Galaxy S20+ device starting February 12th through stores or online, 

the customer receives a set of gifts until quantity lasts: 

a. Galaxy Buds 

b. VIP Card for screen insurance; offering free screen replacement once throughout 

the duration of one year starting from the date of purchase invoice. 

15- This offer is valid starting February 12th till March 5th or until quantity lasts.  

16- Pre-order gifts will be delivered to the customer through Samsung Lounge, whereby the 

customer has to provide the purchase receipt. 

17- Samsung provides the benefit of changing the Galaxy S20+ screen only once for 

throughout the duration of one year starting from the purchase date on the receipt 

note. 

https://www.samsung.com/eg/support/service-center/


18- The VIP screen insurance covers the damages that might occur to the device screen 

only; any damage that occurs to any other part of the device will not be covered in any 

case.  

19- In case of screen damage and in order to benefit from screen insurance, customer needs 

to register his/her information through Samsung.com website to fill a registration form 

(Customer name + Mobile no. + Email + IMEI no.)  

20- To be able to enjoy the VIP screen care offer, customer has to pay 500 EGP service fees. 

21- In the case that registration is not as per by terms and conditions or in the case of 

incorrect details registered by the customer, Samsung has the right to cancel the 

promotion.  

22- This offer is valid only on the Galaxy S20+ devices that were purchased with local 

warranty in the Arab Republic of Egypt.  

23- For more info of regarding Samsung service centers locations please call 16580 available 

24/7 or Click Here 

24- In case the customer returns the Galaxy S20+, customer is obliged to return the offer 

gifts bundle. 

25- Samsung has the right to cancel some or all aspects of this promotion and/ or make any 

amends at any time.   

26- The Egyptian law is the applicable law for this promotion and Egyptian courts is 

competent courts for any dispute resolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samsung.com/eg/support/service-center/


فقط   من اى مكان فى مصر و فلوسك كلها هترجعلكS20 / S20+ / S20 Ultra  جالكسى  اشترى سامسونج
 لعمالء فودافون 

 

 الشروط و االحكام 

 

 العرض متاح على:  (1

• Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra 

   

الرصيد   اال يزيد طشهر بشر 12في صورة رصيد إضافي مقسمة علي  لتليفوناقيمة  حتى يسترد العميل •
   اإلضافي عن سعر التليفون

 قرش  20سعر الوحدة و الرصيد اإلضافي يستخدم كوحدات )ميجابايتس( •
 الرصيد اإلضافي ال يتم ترحيله للشهر الذي يليه  •
بداية من الشهر الثاني و حتى الشهر الثانى عشر يجب على العميل االشتراك في أي باقة من باقات الموبايل  •

 للحصول على الرصيد شهريا   شهريا  جنيه  30من اول انترنت 
 في حالة إستخدام الشريحة التي تم تفعيلها علي التليفون في تليفون آخر، يخسر العميل العرض  •
 التليفون الي سبب يخسر العميل العرض فورا . في حالة إرجاع  •
 * كل شهر لالشتراك فى العرض201يجب على العميل طلب الكود #  •
 او حتى نفاذ الكمية.  2020ديسمبر   31ل  2020يناير  1الفترة مابين العرض متاح  •
 الشروط هذه تعديل أوإلغاء و/أو العرض و/ تعديل أو إلغاء في بالحق ،لتقديرها وفقا سامسونج شركة تحتفظ •

 العرض فترة  قبلسواء كان ذلك من قبلها،  وقت كان، بقرار استئثاري أي في واألحكام بالكامل، أوجزئيا،
 دون تحمل أية مسؤولية تجاه العميل خاللها أو

يخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء أكان له صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الشروط واألحكام، أو   •
العربية،   جمهورية مصرم وتفسير القوانين والتشريعات المعمول بها في  احكبمشاركة العميل في العرض، ال

 العربية جمهورية مصر في االختصاص ذات المحاكم قبل من فيه والنظر ويتم حله وتسويته
 

 

 


