
Terms and Conditions 
Smart Pack Offer 
 

 واألحكام الشروط
   Smart Pack عرض

Smart Pack free subscription offer (the “Offer”) is 
valid from the 1st of November 2018 till the 30th 
of October 2019 (“Offer Period”).   

 
This Offer is valid in Jordan, Lebanon, Iraq 
(“Territory”) on selected Samsung TVs.  
 
The Offer is available for the following list of 
Samsung TVs (“The Products List” “Product”):  

 
Countries Product List Screen Sizes  

(Inch) 

Jordan, Lebanon, 
Iraq,  

Q9FNA, Q8CNA, 
Q7FNA, Q6FNA, All Screen Sizes 

NU7100 49 and Above 
NU7300 49 and Above 

*The Products List might vary by country. 
 
This Offer is only valid when a Samsung TV from 
the Products List is purchased from Samsung 
Brand shops and Authorized Retail Stores in the 
Territory and get activated within the Territory. 
 
With every purchase of a Samsung TV from the 
Products List, the customer will be entitled for the 
Offer to the below services: 

- Shahid Plus 
- STARZPLAY 
- Z5 Weyyak 
 

These services are referred as Partner Services 
“Partner Services”. Samsung hold the rights to 
update the list of the Partner Services at any time 
with no prior notice to the customer. 
 
This Offer is applicable until quantities last, 
limited quantity will be available on first-come-
first-served basis.    

 

The Offer can be 3, 6 or 12 months for each 
Partner Services based on the purchased Product 
and might vary by country.  
 
In order to avail the Offer, the customer needs to 
get their activation code “Activation Code” from 
the Partner Services application and follow the 
Offer redemption instruction on the Partner 
Services application’ and on the Partner Services’ 
websites. The Offer redemption instruction can 

 1" من لعرضا" Smart Pack اإلشتراك المجاني في  یسري عرض
فترة  (" 2019 تشرین االول 30وحتى   2018 تشرین الثاني

 )."العرض
 

على ") إلقلیما(" العراق لبنان، إن ھذا العرض ساري في األردن،
 .سامسونج تلفزیونات أجھزة مختارة من

 
 ،"قائمة المنتجات("یتوفر ھذا العرض على قائمة األجھزة التالیة 

 "):المنتج"

 حجم الشاشة
 الدول قائمة المنتجات (إنش)

 جمیع األحجام
Q9FNA, Q8CNA, Q7FNA, 

Q6FNA, األردن 
 لبنان

 NU7100 إنش ومافوق 49 العراق
 NU7300 إنش ومافوق 49

 .العرض بحسب الدولةیمكن أن تختلف األجھزة المؤھلة لھذا *

 
المشار إلیھا في قائمة   سامسونج إن ھذا العرض صالح فقط على أجھزة

ن المعتمدة م متاجر البیع وسامسونج متاجر من المنتجات عند شرائھا 
 .داخل اإلقلیموتفعیلھا  ،سامسونج داخل اإلقلیمقبل شركة 

 
 

من قائمة المنتجات ،  سامسونج تلفزیون مع كل عملیة شراء لجھاز
 على الخدمات التالیة: العرضلتفعیل  سیكون العمیل مخول

• Shahid Plus 
• STARZPLAY 
• Z5 Weyyak 

 
خدمات " یشار إلى ھذه الخدمات على أنھا خدمات الشركاء 

في  خدمات الشركاءتعدیل قائمة   سامسونج شركةیحق لـ". الشركاء
 .العمیلدون الرجوع إلى وأي وقت 

 
 

یسري ھذا العرض حتى نفاذ الكمیات ، وتتوفر كمیة محدودة ، 
  .التفعیلوستكون متوفرة على أساس أسبقیة 

 
 
 

  شھراً لكل من 12أو  6، 3مؤلف من  إن ھذا العرض یمكن أن یكون
 بھذا العرضالمشمول بحسب المدة المحددة للجھاز  خدمات الشركاء

 .بحسب الدولةیختلف  و
 
 

إلى الحصول على رمز یحتاج العمیل لإلستفادة من ھذا العرض 
اتباع ومن تطبیق خدمات الشركاء الخاص بھ "  رمز التفعیل"التفعیل 

تطبیق خدمات الشركاء  العرض كما ھو موضح فياسترداد تعلیمات 
 بخدمات الشركاء.  الخاص على الموقع اإللكتروني كما 

 



be followed also on Samsung.com offer page as 
per the following link: 
https://www.samsung.com/Levant/offer/smar
tpack  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

The Activation Code will be communicated on the 
TV application and will remain valid up to one 
month for the customer to redeem it. In case the 
one month passed without redeeming the 
Activation Code by the customer, the Activation 
Code will be void and it will disappear from the TV 
application.   
 
The redemption and usage of the Offer is subject 
to all applicable Terms & Conditions of the 
Partner Services. Such terms will be presented to 
the customer at the time of the Offer activation 
on the Partner Services ‘websites or applications. 
https://www.samsung.com/Levant/offer/smartp
ack 
 

 
The Offer availability is subject to review and 
verification of Samsung.  Other restrictions may 
apply. Any questions relating to redemption of 
the Offer will be resolved in Samsung’s sole 
discretion and their decisions will be final and 
binding with respect thereto. 
 
 
The Offer is not transferable to another Product 
nor is refundable or exchangeable for another 
content or service provided by Samsung. 

 

This Offer cannot be combined with any other 
ongoing or future Offer, and is neither refundable 
nor transferable.   
 
Samsung will not be liable to the customer for any 
loss and/or damages of any kind whatsoever, 
suffered in connection with the redemption or 
usage of this Offer. 
 
Samsung will be entitled at its sole and absolute 
discretion to terminate or modify the Offer or to 
modify, vary, delete or add to any of these Terms 
and Conditions at any time prior or during the 
Offer Period.  

 أیًضا على صفحة عرض یمكن تتبع تعلیمات استرداد العرض
Samsung.com   :على الرابط التالي

https://www.samsung.com/Levant/offer/smartpa
ck 

 
 

على تطبیق التلفزیون وسیبقى ساریًا لمدة رمز التفعیل سیتم إرسال 
في حالة مرور شھر واحد دون . استردادهشھر حتى یتمكن العمیل من 

غ الرمز التفعیل من قبل العمیل ، فسیكون  رمز التفعیلاسترداد 
 .وسیختفي من تطبیق التلفزیون

 
 
 
 

یخضع استرداد ھذا العرض واستخدامھ لجمیع الشروط واألحكام 
وسیتم تقدیم ھذه الشروط إلى العمیل . المعمول بھا في خدمات الشركاء

خدمات "الویب أو تطبیقات  تفعیل العرض على مواقعفي وقت 
". الشركاء

https://www.samsung.com/Levant/offer/smartpa
ck 

 
 
   

 
قد  .سامسونج قبل شركة یخضع توافر العرض للمراجعة والتحقق من

لعرض ا أي أسئلة تتعلق باستخدام االجابة علىسیتم . تنطبق قیود أخرى
وحدھا وستكون قراراتھا نھائیة وملزمة  سامسونجوفقًا لتقدیر شركة 

 .بالنسبة إلیھا
 
 
 
 

ال یمكن تحویل عرض االشتراك المجاني وال یمكن استرداده أو 
 .سامسونجاستبدالھ بمحتوى أو خدمة أخرى تقدمھا شركة 

 
 

كما  مع اي عروض اخرى في المستقبل ال یمكن دمجھإن ھذا العرض 
  .غیر قابل لالسترداد أوالتحویلوھو 

 
 

إن سامسونج غیر مسؤولة عن أي فقدان و/أو ضرر، أیا كان، قد اصاب 
بسبب عدم تمكنھ من تفعیل أو استخدام ھذا العرض، أوألي سبب  یلالعم

 آخر، مھما یكن.
 
 

بالحق في إجراء أي تعدیل أو  وفقا لتقدیرھاتحتفظ شركة سامسونج 
، في أي وقت قبل على أي من ھذه الشروط واألحكام إلغاء أو إضافة

  فترة العرض أو خاللھا. 
 
 

https://www.samsung.com/Levant/offer/smartpack
https://www.samsung.com/Levant/offer/smartpack
https://www.samsung.com/Levant/offer/smartpack
https://www.samsung.com/Levant/offer/smartpack
https://www.samsung.com/Levant/offer/smartpack
https://www.samsung.com/Levant/offer/smartpack
https://www.samsung.com/Levant/offer/smartpack
https://www.samsung.com/Levant/offer/smartpack


By participating in this Offer, the customer 
accepts that any dispute of whatever nature 
which is directly or indirectly related to these 
Terms and Conditions or to the participation in 
this Offer, will be subject to, governed and 
construed by the laws and regulations of the 
country of purchase and such disputes shall be 
resolved by the competent courts in the country 
of purchase of the Product.  

بالمشاركة في ھذا العرض فإنھ یقبل بأن أي نزاع قد ینشأ  ذا قام العمیلإ
عن المشاركة مھما كانت طبیعتھ سواء كان ذو ارتباط مباشر أو غیر 

نین ویفسر وفقا للقوامباشر في ھذا العرض أو الشروط واألحكام یخضع 
وأن أي خالف سیتم  تسویتھ واألنظمة المعمول بھا في بلد الشراء 

المحاكم ذات االختصاص في  البلد حیث تم شراء من قبل والنظر فیھ 
 المنتج. 

 
 
 

 


