
 

 واألحكام الشروط 
  سامسونج الذكية حزمةعرض 

 المحددة أدناه )"المنتجات"( منتجاتأحد العند شراء  من سامسونج ذكية هداياحزمة من ال للحصول علىسامسونج لعمالء  ترويجي هذه الشروط واألحكام على عرض تشتمل .1

 "(.العرضسريان فترة )" أيهما أسبقالمخزون،  عند إنتهاء أو، 2018يونيو  30وحتى  يونيو 7 خالل الفترة من

 

 
 

او جالكسي  جيجا بايت أسود( 64) أو جالكسي اس ايهجيجا بايت أسود (  64) 8جهاز جوال جالكسي اس حزمة الهدايا من يسمح بالحصول على هذا العرض الترويجي  إن .2

 منتجات سامسونج.( بايت أسود جيجا 16نيو ) 7أو جالكسي جي  جيجا بايت أسود( 32)  2018برايم  7جي 

 

 

 :التاليةللموديالت   سامسونج  منتجاتإحدى  عند شراءيسري هذا العرض الترويجي  .3

 الهدية الرمز نوع المنتج

 RF905QBLASLA S8 ثالجة .1

 RF28HDEDBSR S8 ثالجة .2

 RF288CECASLA S8 ثالجة .3

 ثالجة .4
RH56J6917SL/ZA A8 

 RS62K6227SL/ZA ثالجة .5
A8 

 ثالجة .6
RT62K7050BS/ZA A8 

 غسالة .7
WR26M9970KV S8 

 غسالة .8
WD21J9810KP S8 

 غسالة .9
WD19J9810KG S8 

 غسالة .10
WD18J7810KG S8 

 غسالة .11
WD16J7200KS S8 

 مكيف .12
AR18NVFHEWKNMG J7 Neo 

 مكيف .13
AR24NVFHEWKNMG 

J7 Prime 

 مكيف .14
AR18NSFHEWKNMG J7 Neo 

 مكيف .15
AR24NSFHEWKNMG J7 Prime 

 
 
 
 
 
 

معارض سامسونج المتبولي السعودية في أي من  متوفر في جميع أنحاء المملكة العربية  العرضهذا  .4

 "( المتجر)"

 

ال يجوز دمج هذا العرض الترويجي مع أي  .5 عروض ترويجية أخرى جارية أو مقبلة.

 

بالحق في إلغاء العرض أو تعديل أي من هذه الشروط  تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها المطلق  .6

واألحكام، في أي وقت سواء قبل أو اثناء فترة  سريان العرض.

 

أي خسارة و / أو أضرار من أي نوع كانت، بسبب  حمل سامسونج أي مسؤولية تجاه العمالء عن تتال  .7

العرض الترويجي أو عدم قدرة العميل على  .سترجاع النقدياالستفادة من اال

 

الترويجي فإنه يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة إذا قام العميل بالمشاركة في هذا العرض  .8
غيرمباشر في هذا العرض الترويجي أو بهذه الشروط  مهما كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو 
العربية السعودية وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر  واألحكام، فإن ذلك  يخضع لقوانين المملكة 

ختصاص في المملكة فيه من قبل المحاكم ذات اال العربية السعودية.


