
  Galaxy M31/M11  عرض

  الشروط واألحكام:
 

حتى  2020مایو   5خالل الفنرة ابتداءا من  Galaxy M31  أو  Galaxy M11في حالة شراء ھاتف      -1
 وھى: یحصل العمیل علي مجموعة من الھدایا ،ذ الكمیةاحتى نفاو 2020 یونیو  30

  )Ring holder, mug ,سماعات (صندوق ھدایا       .أ
 .من تاریخ فاتورة شراء الجھاز اشھر 6تمنحك امكانیة تغییرالشاشة مجانا مرة واحدة خالل  VIPبطاقة     .ب

 
 ذ الكمیةاحتى نفاو  2020 یونیو  30حتى  2020مایو   5یسرى ھذا العرض ابتداءا من  -2 
في  من تاریخ فاتورة شراء الجھاز أشھر 6مكن للعمیل اإلستفادة من عرض الضمان ضد كسر الشاشة مرة وحدة مجاناً خالل ی -3

 VIPال بطاقةلوتسجیل الرقم المسلسل  المطلوبة البیانات بتسجیل قد یقوم العمیل أن بشرط ضرر للشاشة حالة حدوث
  Galaxy M31 و  Galaxy M11ھواتففي الصفحة المخصصة ل samsung.com/eg على موقع

الستفادة غیر مؤھل ل یصبح العمیل 2020یونیو  30حتىالمطلوبة على موقع سامسونج مصر  إذا لم یقوم العمیل بتسجیل البیانات -4
 .لعرضبا

أجزاء  من أي ضرر یقع ألي فقط ال غیر،بالشاشة  التى قد تلحقاألضرار عرض التأمین ضد كسر الشاشة یشمل  -5
 .األحوالحال من  بأي ال یتم تغطیتةاالخرى الھاتف 

 VIPالتوجھ إلى أقرب مركز صیانة لسامسونج وتقدیم بطاقة ال  على العمیل المؤھل لھذا العرضضرر للشاشة  في حالة حدوث -6
 .IMEIوفاتورة الشراء للجھاز ورقم 

فى حالھ عدم توافر اى من الشروط واالحكام او تسجیل بیانات غیر صحیحھ من العمیل یحق لشركة سامسونج الغاء العرض  -7
 تلقائیا.

على مدار الساعة طوال ایام االسبوع او قم بزیارة  16580انة سامسونج، برجاء االتصال على یلمعرفة مراكز ص -8
 موقع سامسونج

        بجمھوریة مصر  التي تم شرائھا بضمان محلي Galaxy M31و  Galaxy M11ھذا العرض ساري على ھواتف  -9
 فقط العربیة

جمیع ملحقات التلیفون وجمیع  یلتزم العمیل برد Galaxy M31أو Galaxy M11 فى حالة استرجاع العمیل لجھاز -10
 الھدایا.

بأن سامسونج غیر مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر قد  مقرا العمیلة على مسؤولیتكون  لھدایالالعمیل استالم  -11
 ا العرض ھ، قد ینشأ أو یكون مرتبطا، بھذیصیب العمیل، أیاً كان نوع

الشروط  تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقدیرھا بالحق في إجراء أي تعدیل أو إلغاء أو إضافة على أي من ھذه -12
 فترة العرض أو خاللھا.ة ، في أي وقت قبل ثنائیواألحكام، بصورة است

یخضع أي نزاع مھما كانت طبیعتھ، سواء أكان لھ صلة مباشرة أو غیر مباشرة بھذه الشروط واألحكام، أو بمشاركة  -13
العمیل في العرض، الحكام وتفسیر القوانین والتشریعات المعمول بھا في جمھوریة مصر العربیة، ویتم حلھ وتسویتھ 

 المحاكم ذات االختصاص في جمھوریة مصر العربیة.والنظر فیھ من قبل 
 

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

