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Terms and Conditions 
The Wedding Season Discount Promotion  

for Samsung Products 
 

 واألحكام الشروط 
  الزواج موسم تخفيضاتب الخاص الترويجيعرض ال

 لمنتجات سامسونج
 

1. These Terms and Conditions concern the 

Wedding Season Promotion to benefit 

from a discount up to 40% (the 

“Promotion”) when purchasing specific 

models of the specified Samsung products 

available to Samsung customers during 

the period from the 30th of August until the 

12th of September 2018 or until stock 

lasts, whichever comes first (the “Validity 

Period”). 

 
2. This Promotion is valid upon the purchase 

any of Samsung products of the following 

models (the “Products”):      

Model Code Product Type 

RS62K6227SL 1. Refrigerator 

RS552NRUAWWA 2. Refrigerator 

RSA1STWPA 
3. Refrigerator 

RT62K7050BS 
4. Refrigerator 

RT62K7030WW 
5. Refrigerator 

RT58K7050SL 6. Refrigerator 

RT50K6100WW 
7. Refrigerator 

RZ32M7110WW 8. Refrigerator 

WD19J9810KG 
9. Refrigerator 

WD16J7800KW 10. Refrigerator 

WD14F5K5ASV 
11. Refrigerator 

WD85K6410OS 12. Refrigerator 

WD85J6410AS 
13. Refrigerator 

WW85M64FOPX 
14. Refrigerator 

WW85M64FOPW 
15. Refrigerator 

WW85J5260GS 
16. Refrigerator 

 الخاص الترويجي عرضالهذه الشروط واألحكام على  سريت .1

 %04تصل إلى  تخفيضاتلالستفادة من  الزواج بموسم

محددة من  موديالتشراء  عند)"العرض الترويجي"(، وذلك 

 خالللعمالء سامسونج  والمتوفرالمحددة سامسونج  منتجات

 نفاذ حتى أو 1412سبتمبر  11أغسطس وحتى  04الفترة من 

 "(.سريانال)"فترة  أسبق أيهما الكمية،

 

 
 

 منتجات إحدىعند شراء يسري هذا العرض الترويجي  .1

 :)"المنتجات"( التالية لموديالتا منسامسونج 

 

 الرمز نوع المنتج

 RS62K6227SL ثالجة .1

 RS552NRUAWWA ثالجة .1

 RSA1STWPA ثالجة .0

 ثالجة .0
RT62K7050BS 

 ثالجة .5
RT62K7030WW 

 ثالجة .6
RT58K7050SL 

 ثالجة .7
RT50K6100WW 

 ثالجة .2
RZ32M7110WW 

 ثالجة .9
WD19J9810KG 

 ثالجة .14
WD16J7800KW 

 ثالجة .11
WD14F5K5ASV 

 ثالجة .11
WD85K6410OS 

 ثالجة .10
WD85J6410AS 

 ثالجة .10
WW85M64FOPX 

 ثالجة .15
WW85M64FOPW 

 ثالجة .16
WW85J5260GS 

 ثالجة .17
WW75J3263KW 
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WW75J3263KW 
17. Refrigerator 

 

DV70H4400CW 
18. Dryer 

WA14J6750SP 
19. Washing 

Machine 

WA11J6730SW 
20. Washing 

Machine 

WA10J5730SG1YL 
21. Washing 

Machine 

WA90J5710SG 
22. Washing 

Machine 

 

3. This Promotion is available throughout the 
Kingdom of Saudi Arabia in any of the 
showrooms and outlets of the following 
Samsung authorized retailer partner stores 
(the “Store”) :  Extra, Electro, Abdullah Ali 
Al-Dhamin & Sons Co., Ahmed 
Abdullwahed, Carrefour, Sheta & Saif, Al-
Motwa Trading Co., Almanea, Eddy, 
Ezone, Mohammed J.S. Bukhamseen 
Est., Black Box, Sulaiman Al Bassam, 
First, Naseem Al-Andalus Trading Est, 
Lulu Hypermarket, Hyper Panda. 

 

4. The Product(s) will be delivered as per the 
Store’s Terms and Conditions.  

 
5. The Promotion cannot be combined with 

any other ongoing or future promotions. 

 

6. Samsung reserves the right at its sole 
discretion to cancel the Promotion and/or 
modify, vary, delete or add to any of these 
Terms and Conditions at any time prior or 
during the Validity Period. 
 

7. Samsung shall not be liable to customers 
for any loss and/or damages of any kind 
whatsoever, suffered in connection with 

 نشافة .12
 

DV70H4400CW 

 غسالة .19
 

WA14J6750SP 

 غسالة .14
 

WA11J6730SW 

 غسالة .11
WA10J5730SG1YL 

 غسالة .11
WA90J5710SG 

 

 
 
 

في جميع أنحاء المملكة العربية  متوفر الترويجيالعرض  هذا .0

 مدةوالمعت بالتجزئة البيع منافذ أو معارضالسعودية في أي من 

: إكسترا، الكترو،شركة عبدهللا التالية)"المتجر"(  سامسونج من

علي الضامن وأوالده، أحمد عبدالواحد، كارفور، الشتاء 

والصيف، شركة مطوع التجارية، المنيع، إيدي، إيزون، مؤسسة 

مد جواد صالح بوخمسين، الصندوق األسود, سليمان البسام، مح

 و  ، لولو هايبر ماركت، ةنسيم االندلس التجاري مؤسسةرست، يف

 .هايبر بندة

 

 

 

 

 

 .المتجرتسليم المنتجات لشروط وأحكام  يخضع .0

 

 

ال يجوز دمج هذا العرض الترويجي مع أي عروض ترويجية  .5

 أخرى جارية أو مقبلة.

 

سامسونج وفقا لتقديرها المطلق بالحق في إلغاء تحتفظ شركة  .6

 أو تغيير أو الغاء أو اضافة على أو تعديل الترويجي  العرض

أي من هذه الشروط واألحكام، في أي وقت سواء قبل أو اثناء 

 سريان .الفترة 
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the Promotion or customer’s inability to 
avail the Promotion. 

 

8. By participating in this Promotion, the 
customer accepts that any dispute of 
whatever nature directly or indirectly 
related to this Promotion and/or these 
Terms and Conditions and/or by his/her 
participation in the Promotion, shall be 
governed by the laws of the Kingdom of 
Saudi Arabia, and shall be resolved by its 
competent courts. 

 
 

تتحمل سامسونج أي مسؤولية تجاه العمالء عن أي خسارة و  ال .7

ب العرض الترويجي أو عدم / أو أضرار من أي نوع كانت، بسب

 .الترويجي العرضقدرة العميل على االستفادة من 

 
 
إذا قام العميل بالمشاركة في هذا العرض الترويجي فإنه يقبل بأن  .2

أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذو 
ارتباط مباشر أو غيرمباشر في هذا العرض الترويجي أو بهذه 

واألحكام، فإن ذلك  يخضع لقوانين المملكة العربية الشروط 
السعودية وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه من قبل المحاكم 

 ذات االختصاص في المملكة العربية السعودية.
 


