
 

 واألحكام الشروط 
    سامسونجمنتجات ل مهرجان سامسونج عرض

 

ة زأجهموديالت بما في ذلك   سامسونج منتجاتعند شراء التخفيضات  عروض لالستفادة منسامسونج تشتمل هذه الشروط واألحكام على عرض لعمالء  .1

 "(.العرضسريان فترة )" 2018 أبريل 30وحتى  أبريل 5خالل الفترة من والنشافات  التلفزيون والغساالت والثالجات

 
 على أفضل منتجات سامسونج. حقيقي تخفيض يسمح بالحصول على هذا العرض الترويجي  إن .2

 

 

 

 :التاليةللموديالت   سامسونج  منتجاتإحدى  عند شراءيسري هذا العرض الترويجي  .3

 الرمز نوع المنتج

 QA88Q9FAMRXUM تلفزيون .1

 QA75Q8CAMRXUM تلفزيون .2

                          QA75Q7FAMRXUM         تلفزيون .3

 تلفزيون .4
QA65Q8CAMRXUM 

 تلفزيون .5
QA65Q7CAMRXUM 

 تلفزيون .6
QA65Q7FAMRXUM 

 تلفزيون .7
QA55Q7CAMRXUM 

 تلفزيون .8
QA55Q7FAMRXUM 

 تلفزيون .9
UA65LS003ARXUM 

 تلفزيون .10
UA55LS003ARXUM 

 تلفزيون .11
UA82MU8000RXUM 

 تلفزيون .12
UA65MU8500RXUM 

 تلفزيون .13
UA65MU8000RXUM 

 تلفزيون .14
UA55MU8500RXUM 

 تلفزيون .15
UA55MU8000RXUM 

 تلفزيون .16
UA75MU7000RXUM 

 تلفزيون .17
UA65MU7350RXUM 

 تلفزيون .18
UA65MU7000RXUM 



 

 تلفزيون .19
UA55MU7350RXUM 

 تلفزيون .20
UA55MU7000RXUM 

 تلفزيون .21
UA49MU7350RXUM 

 تلفزيون .22
UA50MU7000RXUM 

 تلفزيون .23
UA43MU7000RXUM 

 تلفزيون .24
UA55M6000ARXUM 

 تلفزيون .25
UA49J5200ARXUM 

 ثالجة .26
RF220NCTASR 

 ثالجة .27
RS552NRUASLA 

 ثالجة .28
RS552NRUAWWA 

 ثالجة .29
RSA1RTSLA 

 ثالجة .30
RSA1STWPA 

 ثالجة .31
RT62K7050SL 

 RT62K7030WW ثالجة .32

 RT58K7050SL ثالجة .33

 RT58K7030WW ثالجة .34

 ثالجة .35
RT53K6330WW 

 ثالجة .36
RT46K6370SL 

 ثالجة .37
RT43K6300WW 

 ثالجة .38
RT38K5157SL 

 ثالجة .39
RT38K5157WW 

 ثالجة .40
RT35K5157SL 

 ثالجة .41
RT35K5157WW 

 ثالجة .42
RT32K5157SL 

 ثالجة .43
RT32K5157WW 

 غسالة .44
WR26M9970KV/YL 

 غسالة .45
WD19J9810KG/YL 



 

 

 غسالة .46
WD16J7200KS/YL 

 غسالة .47
WD14F5K5ASV/YL 

 غسالة .48
WD14F5K3ACW/YL 

 غسالة .49
WD85K6410OS/YL 

 غسالة .50
WD75K6410OW/YL 

 غسالة .51
WA16J6750SP/YL 

 غسالة .52
WA13J6730SP/YL 

 غسالة .53
WA11J6730SW/YL 

 غسالة .54
WA90J5730SS/YL 

 غسالة .55
WA90J5710SW/YL 

 غسالة .56
WA80J5710SW/YL 

 غسالة .57
WA70J5710SW/YL 

 نشافة .58
DV80H4300CW/YL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المملكة العربية السعودية في أي من  متوفر في جميع أنحاء  هذا العرض .4

من سامسونج  والمعتمدة بالتجزئة منافذ البيع معارض أو ال

أحمد  شركة عبدهللا علي الضامن وأوالده،الكترو،إكسترا،  : التالية "(الشركاء"،"المتجر)"

ي، إيزون، شركة مطوع التجارية، المنيع، إيد عبدالواحد، كارفور، الشتاء والصيف، 

الصندوق األسود, سليمان البسام، فرست، نسيم  مؤسسة محمد جواد صالح بوخمسين، 

، لولو هايبر ماركت، االندلس التجاري .هايبر بندة

 

 

 إن تسليم المنتجات خاضع لشروط وأحكام متجر البيع. .5

 

 

 ال يجوز دمج هذا العرض الترويجي مع أي عروض ترويجية أخرى جارية أو مقبلة. .6

 
 فترة سريان العرض.تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها المطلق بالحق في إلغاء العرض أو تعديل أي من هذه الشروط واألحكام، في أي وقت سواء قبل أو اثناء  .7

 

 

سترجاع رة العميل على االستفادة من االحمل سامسونج أي مسؤولية تجاه العمالء عن أي خسارة و / أو أضرار من أي نوع كانت، بسبب العرض الترويجي أو عدم قدتتال  .8

 .النقدي

 

مباشر أو غيرمباشر في هذا العرض إذا قام العميل بالمشاركة في هذا العرض الترويجي فإنه يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط  .9
لقوانين المملكة العربية السعودية وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه من قبل المحاكم ذات االختصاص في المملكة الترويجي أو بهذه الشروط واألحكام، فإن ذلك  يخضع 

 العربية السعودية.
 

 هذا العرض ساري حتى نفاذ الكمية. .10
 


