
Terms and Conditions 
Ramadan Gifts (2019) 

 واألحكام الشروط
 (2019)  رمضان لهدايا شهر 

 

 
1. These Terms and Conditions governs Ramadan Gifts 

for the year of 2019 (“Prices”) which concern the 
following devices:  
Galaxy S10+ (1TB/512GB/128GB) 
Galaxy S10 (128GB) 
Galaxy S10e (128GB) 
Galaxy S9+ (256GB/128GB) 
Galaxy Note9 (512GB/128GB) 
Galaxy A70, A50, A30, A20 and A10 (the “Device(s)”). 

 

 

2. These Prices are available during the period from the 
19th of May 2019 until the 08th of Jun 2019, or until the 
stock lasts, whichever comes first (the “Validity 
Period”).  

 
 
3. The Prices of the Devices during the Validity Period are 

the following: 

 

 Price for S10+ (1TB): 4999 SAR + Value Pack worth 

Sr.1199 + Screen Care Card worth Sr. 800 

 Price for S10+ (512GB): 3999 SAR + Value Pack 

worth Sr.699 + Screen Care Card worth Sr. 800 

 Price for S10+ (128GB): 3349 SAR + Galaxy Buds 

worth Sr.499 + Screen Care Card worth Sr. 800 

 Price for S10 (128GB): 2699 SAR + Screen Care Card 

worth Sr. 800 

 Price for S10e (128GB): 2399 SAR + Screen Care 

Card worth Sr. 800 

 Price for S9+ (128GB): 2099 SAR 

 Price for S9+ (256GB): 2399 SAR 

 Price for Note9 (128GB): 2599 SAR + Screen Care 

Card worth Sr. 800 ( starting from 28th May until 

15th Jul’19) 

 Price for Note9 (512GB):  3199 SAR + Screen Care 

Card worth Sr. 800 (validity 28th May ~ 15th Jul’19) 

 

 9102لسنة  شهر رمضان هدايا  على واألحكام الشروط هذهتسري  .1
 "األسعار"( على األجهزة التالية: )

 
Galaxy S10+(1TB/512GB/128GB) 
Galaxy S10(128GB) 
Galaxy S10e(128GB) 
Galaxy S9+(256GB/128GB) 
Galaxy Note9(512GB/128GB) 

Galaxy A70, A50, A30, A20 and A10 )"الجهاز/األجهزة"(.  

 
 
 

 
 يونيو   10 حتىو 9112 مايو 19 بين ما الفترة خاللتتوفر هذه األسعار  .9

   "(.السريان فترة)" المخزون، أيهما أسبق عند إنتهاء أو 9102

 

 أسعار األجهزة خالل فترة السريان هي كالتالي: .3
 

 

 S10+ (1TB)  0022مع هدية بقيمة  لاير سعودي 9222بسعر 

 لاير. 011+ بطاقة العناية بالشاشة بقيمة  لاير سعودي

 S10+ (512GB)  922مع هدية بقيمة  لاير سعودي 3222بسعر 

 .لاير 011+ بطاقة العناية بالشاشة بقيمة  لاير سعودي

 S10+ (128GB)  922مع هدية بقيمة  لاير سعودي 3392بسعر 

 .لاير 011+ بطاقة العناية بالشاشة بقيمة  لاير سعودي

 S10 (128GB)   بطاقة العناية  لاير سعودي 9922بسعر +

 .لاير 011بالشاشة بقيمة 

 S10e (128GB)   بطاقة العناية  لاير سعودي 9322بسعر +

 .لاير 011بالشاشة بقيمة 

 S9+ (128GB)   لاير سعودي. 9122بسعر 

 S9+ (256GB)  لاير سعودي. 9322 بسعر 

 Note9 (128GB)   بطاقة العناية  لاير سعودي 9922بسعر +

تموز  09أيار ولغاية  90)ابتداءا من  لاير 011بالشاشة بقيمة 

9102) . 

 Note9 (512GB)   بطاقة العناية  لاير سعودي 3022بسعر +

تموز  09أيار ولغاية  90)ابتداءا من  لاير 011بالشاشة بقيمة 

9102). 



 Price for A70: 1399 SAR + Screen Care Card worth 

Sr. 600 

 Price for A50: 1049 SAR + Screen Care Card worth 

Sr. 600 

 Price for A30: 749 SAR 

 Price for A20: 599 SAR 

 Price for A10: 445 SAR 

 
4. These Prices are available only at the following 

authorized stores in the Kingdom of Saudi Arabia 
(“Store(s)”): Jarir, eXtra, Axiom, FMP, Haddad, Hyper 
Panda, Lulu Hyper Market, Virgin stores, Abdul Lateef 
Jameel Electronics and Souq.com. 

 

 

5. The Validity Period and the Devices for Ramadan Prices 

may vary from Store to Store. 

 

6. These Prices and these Terms and Conditions can be 
amended, suspended, or terminated at any time prior 
to end or during the Validity Period. 

 

7. Samsung shall not be liable to the customer for any 
losses and/or delays and/or damages of any kind in 
connection with these Terms and Conditions and/or 
the Prices. 

 

 
8. The customer accepts that any dispute of whatever 

nature which is directly or indirectly related to these 
Prices or the Terms and Conditions shall be subject to, 
governed and construed by the laws and regulations of 
the Kingdom of Saudi Arabia and such disputes shall be 
resolved by its competent courts. 

 A70   بطاقة العناية بالشاشة بقيمة  لاير سعودي 0322بسعر +

 .لاير 911

 A50   بطاقة العناية بالشاشة بقيمة  لاير سعودي 0192بسعر +

 .لاير 911

 A30   لاير سعودي. 492بسعر 

 A20   لاير سعودي. 922بسعر 

 A10   لاير سعودي. 999بسعر 

 

 العربية المملكةداخل  التالية المعتمدة المتاجر في فقطسارية  هذه األسعار .4
، FMPجرير، اكسترا، أكسيوم، المستقبل : )"المتجر/المتاجر"( السعودية

الحداد، هايبر بندا، لولو هايبر ماركت، محالت فيرجن، عبداللطيف جميل 
 لاللكترونيات وسوق.كوم.

 

 
 
 

 خر.متجر لآلمن  رمضانواألجهزة ألسعار  فترة السريانقد تختلف  .5
 
 
 

 

 أي فيسعار وهذه الشروط واألحكام هذه األلغاء تعديل أو إيقاف أو إيمكن  .6
   .خاللها أو سريانال فترةانتهاء  قبل وقت

 

 ئرخساال ذلك في بما ناجمة عميلال تجاه مسؤولية أية سامسونج التتحمل .7

 واألحكام الشروط بهذه رتبطي فيما نوع أي من راضراأل أو/و تأخيرال أو/و

   هذه األسعار. أو/و

 

 

 

 كان سواء طبيعته كانت مهما المشاركة عن ينشأ قد نزاع أي بأن يقبل العميل .8
 يخضع واألحكام الشروط أو هذه األسعار في مباشر غير أو مباشر ارتباط ذا

 من فيه والنظر تسويته سيتم خالف أي وأن السعوديه العربيه المملكه لقوانين
 .بها االختصاص ذات المحاكم قبل

 

 


