
Terms and Conditions  وط واألحكام  الشر

- This YouTube Premium two (2) month 
free trial offer (the “Offer”) is open to 
participants (the “Participant(s)”) in 
Saudi Arabia who purchase any Samsung 
Galaxy device (except a Samsung Galaxy 
S10/S10e/S10+, S10 5G, Galaxy Fold, 
Note10, Note10+, Note10 5G, Note10+ 
5G, Tab 6, or Tab S5e) and activate it 
between February 20, 2019 and February 
29, 2020 (the “Offer Period”).  
 

- For Participants in Saudi Arabia who 
purchase and activate a Samsung Galaxy 
S10/S10e/S10+, S10 5G, Galaxy Fold, 
Note10, Note10+, Note10 5G, Note10+ 
5G, Tab 6, or Tab S5e can benefit from 
YouTube Premium four (4) month free 
trial Offer during the same Offer Period.  
 

- The Offer is not available to the 
Participant who currently have, or have 
previously had, a subscription or free trial 
of YouTube Premium (previously 
YouTube Red), YouTube Music Premium 
or Google Play Music. 
 
 

- The Offer must be redeemed within the 

Offer Period.  

 

- A valid form of payment is required at the 
sign-up, but the Participant will not be 
charged until the Offer Period expires. 
 

- At the end of the Offer period, the 

Participant will be automatically charged 

the standard subscription price, currently 

SAR23.99, where a valid form of payment 

is required at the sign-up phase. 

 

- The Participant can cancel the trial at no 

charge at any time before the Offer 

Period expires. 

 

 عرض  -
ّ
ة  YouTube Premiumإن )"العرض"( متاح حرصًيا لفتر

"، 2تجريبية مجانية مدتها شهرين ) ن ن )"المشاركي  ( للمشاركي 
ي المملكة العربية السعودية الذين 

ن
ن ف ك"( المقيمي  "المشتر

ون أي جهاز   S10أو  S10e)باستثناء  Samsung Galaxyيشتر
 Tabأو  Tab S5eأو  Fold Galaxyأو  S10 5Gأو  S10أو +
S6ن ( ويفّعلونه ب اير(  20ي  اير(  29و 2019شباط )فتر شباط )فتر

ة العرض"(.  2020  )"فتر
 

ون  - ي المملكة العربية السعودية الذين يشتر
ن
ن ف ن المقيمي  للمشاركي 

أو   S10أو + S10أو  Samsung Galaxy S10eويفّعلون جهاز  
S10 5G أوFold    أوTab S6 

ة تجريبية مجانية  - دتها ميمكنهم اإلستفادة من نفس العرض لفتر
ة العرض. 4أربعة )  ( أشهر خالل فتر

 
ي  -

ن حالًيا فن كي  ن غت  المشتر ر العرض إال للمشاركي 
ّ
ال يتوف

YouTube Premium  أوYouTube Music Premium  أو
اك أو Google Play"موسيقر  " والذين لم يسبق لهم االشتر

ة تجريبية من  ي فتر
أو  YouTube Premiumالمشاركة فن

YouTube Music Premium  أوYouTube Red  أو
 ". Google Play"موسيقر 

 
ة العرض.  -  يجب تحصيل العرض فقط خالل فتر

 
اك، ، علًما بأنه لن يتم  - ر طريقة دفع صالحة عند االشتر

ّ
يجب توف

 فرض 
ة العرض.  - ك حتر تنتهي فتر  رسوم عىل المشتر

 
اك  - ة العرض، سيتّم تلقائًيا تحصيل سعر االشتر بعد انتهاء فتر

ك الذي تبلغ قيمته حالًيا العادي من  ي  23,99المشتر
 فن
ً
رياال

 الشهر حيث يتوجب تسديد التسجيل عتر طريقة سداد خاصة. 
ك يمكن  - ي أي وقت قبلللمشتر

ة التجريبية فن ة  نتهاءا إلغاء الفتر فتر
   . العرض

 
ب  -

ّ
ر حساب تفعيل يتطل

ّ
 Google.العرض توف

 
ك - الع عىل األحكام الكاملة عىل المشتر

ّ
 المتعلقة بتطبيق االط

YouTube  : عىل الرابط التالي
https://www.youtube.com/t/premium_restricti

ons?gl=SA 
 

 
 كيفية تفعيل العرض  
كلتفعيل العرض يجب  -   : اتباع الخطوات التالية عىل المشتر
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- The Offer requires a Google account in 

order to redeem the free trial.  

 

- Participant must check YouTube’s full 

terms and condition on the following 

link: 

https://www.youtube.com/t/premium_

restrictions?gl=SA 

 

Offer Redemption Steps 

- In order to redeem the Offer and enjoy 
the free access, the Participant must 
proceed as follows:  
1. New Samsung device is activated 
2. visits  
youtube.com/premium/samsung (or) 
YouTube app, then logs in with a Google 
account 
3. clicks “Try it Free” 
4. enters billing information 
5. clicks “Buy” to confirm redemption of 

the Offer  

 

 

General Terms 

- The Participant understand that 

Samsung shall not be liable to him/her 

for any loss and/or damages of any kind 

whatsoever, that he/she may suffer 

from, or which may arise out of the 

participation in this Offer or for any other 

reason whatsoever.  

 

- Samsung shall 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 to or during 

the Offer Period.  

 

أو فتح  youtube.com/premium/Samsungزيارة  . 2

و تسجيل الدخول باستخدام حساب  YouTubeتطبيق 

Google 

ا" . 3
ً
 الضغط عىل "جرب  ها مجان

 إدخال معلومات الدفع . 4

اء" لتفعيل  . 5  العرضالضغط عىل "شر

وط العامةا  لشر

كيدرك  - كةبأن  المشتر  أي عنتجاهه سامسونج غت  مسؤولة  شر
ي منه ، أو قد ينشأ 

ر من أي نوع كان ، قد يعانن خسارة و / أو ضن
ي هذ

ن
 أو ألي سبب آخر عىل اإلطالق. العرض  ا عن المشاركة ف

 
كة سامسونج لنفسها  -  و ، وبملء إرادتها و باألحقيةتحتفظ شر

ً
فقا

ي إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة 
ن المعمول بها، فن للقواني 

، حذف أو إضافةعرضلل عىل أي من  ، أو إجراء أي تعديل، تغيت 

وط واألحكام ة هذه الشر ي أي وقت سواء قبل فتر
و أ لعرض، وفن

 . هخالل

 

ة أو غت   - سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشر
وط واألحكام المتعلقة بمشاركة  ة بهذه الشر كمباشر ي  المشتر

فن
ي عرضالهذا 

يعات المعمول بها فن ن والتشر ، لحكم وتفست  القواني 
ي المملكة العربية السعودية

، وكذلك لقرارات المحاكم فن
ي 
ي المملكة المختصة فن

 . العربية السعوديةفن
 

 



- Any dispute of whatever nature, which is 

directly or indirectly related to these 

Terms and Conditions or to the 

Participant using the Offer, shall be 

governed by the laws of the Kingdom of 

Saudi Arabia where the Offer takes place, 

and shall be resolved by the competent 

courts in the Kingdom of Saudi Arabia.  

 


