
 
 
 
 

 الشروط واألحكام

 في المملكة العربية السعودية.يسري هذا العرض الترويجي )"العرض الترويجي"(  .1
 

 )"فترة سريان العرض الترويجي"(.   2018 فبراير 3ويستمر حتى  2018 يناير 18يسري هذا العرض الترويجي من .2
 
ي ذلك فبما "( المنتج"، "المنتجات)"للعمالء عند شراء منتجات سامسونج "( استرجاع نقدي)" استرجاع نقديهذا العرض الترويجي  يتضمن .3

 .، وغساالت األطباقة التلفزيون والغساالت والثالجاتأجهزموديالت 
 

 :التاليةعند شراء منتجات سامسونج على الموديالت يسري هذا العرض الترويجي  .4
 

 

 المنتجات

 نوع المنتج الرمز

75Q7FAM تلفزيون 

65Q8CAM تلفزيون 

65Q7FAM تلفزيون 

55Q7CAM تلفزيون 

55Q7FAM تلفزيون 

65MU8500 تلفزيون 

65MU8000 تلفزيون 

55MU8500 تلفزيون 

55MU8000 تلفزيون 

75MU7000 تلفزيون 

65MU7350 تلفزيون 

65MU7000 تلفزيون 

55MU7350 تلفزيون 

55MU7000 تلفزيون 

49MU7350 تلفزيون 

50MU7000 تلفزيون 

43MU7000 تلفزيون 

49J5200 تلفزيون 

40J5200 تلفزيون 

32K4000 تلفزيون 

RF905QBLASL ثالجة 



 
 
 
 

RF220NCTASR ثالجة 

RH77H90507F ثالجة 

RS25H5223SL ثالجة 

RS552NRUASL ثالجة 

RS552NRUAWW ثالجة 

RSA1RTSLA ثالجة 

RSA1STWPA ثالجة 

RT62K7030WW ثالجة 

RT58K7030WW ثالجة 

RT53K6550SL ثالجة 

RT53K6370SL ثالجة 

RT53K6330WW ثالجة 

RT46K6300WW ثالجة 

RT43K6370SL ثالجة 

RT38K5157WW ثالجة 

RT35K5157WW ثالجة 

RT32K5157SL ثالجة 

RT32K5157WW ثالجة 

RR35H61107FA ثالجة 

RR35H6110WWA ثالجة 

RZ28H6150WWA ثالجة 

WR26M9970KV غسالة 

WD16J7200KS غسالة 

WD14F5K5ASV غسالة 

WD10J8420GW غسالة 

WD10F9C9U4XH غسالة 

WD85K6410OS غسالة 

WD75K6410OW غسالة 

WW85J5260GS غسالة 

WW60J3063KW غسالة 

WA22M8700GV غسالة 

WA16J6750SP غسالة 



 
 
 
 

DW60M9530FS غسالة أطباق 

DW60M9530FW غسالة أطباق 

DW60H5050FW غسالة أطباق 

DW60H3010FW غسالة أطباق 

 
ع عند شراء منتجات سامسونج الموجودة في متاجر البي" استرجاع نقدي" استرجاع نقدييسمح بالحصول على هذا العرض الترويجي  إن .5

أحمد  والده،شركة عبدهللا علي الضامن وأإكسترا، الكترو،  :المذكورة أدناه"( متجر البيع )"بالتجزئة والمعتمدة من قبل شركة سامسونج 
ألسود, المنيع، إيدي، إيزون، مؤسسة محمد جواد صالح بوخمسين، الصندوق عبدالواحد، كارفور، الشتاء والصيف، شركة مطوع التجارية، ا

 .ةالسعودي ةالمملكه العربيفي  ، لولو هايبر ماركت، هايبر بندةسليمان البسام، فرست، نسيم االندلس التجاري
 

ض بعيات او تعويتوشركائها من تحمل أية مسؤولية او حتفاظ بايصال الشراء من المتجر هو من مسؤولية العميل وفقدانه له يعفي سامسونج إلان ا .6
 عن أي تكاليف أوأضرار مترتبه على ذلك.

 
 إن تسليم المنتجات خاضع لشروط وأحكام متجر البيع. .7

 
 ال يجوز دمج هذا العرض الترويجي مع أي عروض ترويجية أخرى جارية أو مقبلة. .8

 

بل أو اثناء إلغاء العرض أو تعديل أي من هذه الشروط واألحكام، في أي وقت سواء قتحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها المطلق بالحق في  .9
 فترة سريان العرض.

 

العميل  ال تتحمل سامسونج أي مسؤولية تجاه العمالء عن أي خسارة و / أو أضرار من أي نوع كانت، بسبب العرض الترويجي أو عدم قدرة .10
 .سترجاع النقديعلى االستفادة من اال

 
ي ستنسابية ، فتحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها بالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، بصورة ا .11

 أي وقت قبل فترة العرض أو خاللها.
 

باشر من ذو ارتباط انت طبيعته سواء كاإذا قام العميل بالمشاركة في هذا العرض الترويجي فإنه يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما ك .12
الف سيتم خأو غيرمباشر في هذا العرض الترويجي أو بهذه الشروط واألحكام، فإن ذلك  يخضع لقوانين المملكة العربية السعودية وأن أي 

 تسويته والنظر فيه من قبل المحاكم ذات االختصاص في المملكة العربية السعودية.

WA15J6750SP غسالة 

WA14J6750SP غسالة 

WA13J6730SP غسالة 

WA13J6730SW غسالة 

WA90J5730SS غسالة 

WA90J5710SW غسالة 

WA80J5710SW غسالة 

DV80H4300CW  غسالة 


