
 واألحكام الشروط
 تخفيضات سوبر عرض

 (فترة العرض" )" 2019 سبتمبر 30وحتى   2019 سبتمبر 5من  (العرض"") سوبر تخفيضات  يسري عرض -1

 
 .Samsung تلفزيونات على أجهزة مختارة من"( اإلقليم)"إن هذا العرض ساري في المملكة العربية السعودية  -2

 
 "(المنتج"، "قائمة المنتجات)"   A-المرفقة في الملحق يتوفر هذا العرض على قائمة األجهزة -3

 

 

المعتمدة  متاجر البيع وسامسونج متاجر من شرائها  التي يتم المشار إليها في قائمة المنتجات   Samsung هذا العرض  فقط على أجهزة  يسري  -4

 .ويتم تفعيلها داخل اإلقليم اإلقليمسامسونج داخل قبل شركة من 
 
 

 
باألضافة الى الخصم يوجد منتجات  ،نتجات المشمولة بالعرضمعند شرائ اي شاشة من قائمة ال %60على خصم يصل الى  المشتري حصلي -5

 A-مجانية على بعض االصناف حسب المرفق

 
  .كمية محدودةال علما أن ،  العرض "ايهما أسبق"أو انتهاء مدة  يسري هذا العرض حتى نفاذ الكميات -6

 
 
يماثله بالنسبة للمنتجات المجانية على بعض الشاشات, فإن لسامسونج او المعرض الحق في استبدال المنتج المجاني بمنتج اخر يقاربه بالقيمة أو  -7

 بالمواصفات و األستخدام. 

 
من جملة   سامسونجقبل شركة المعتمدة من  متاجر البيع وسامسونج متاجر التوجه الى أقرب معرض إلى يحتاج العميل لإلستفادة من هذا العرض  -8

 لبيع عبر االنترنت ل . كما يمكن االستفادة من العرض عبر زيارة المواقع المعتمدة أو التجزئة

 

العمالء في معارض سامسونج و منافذ بيع الوكالء  سترداد هذا العرض لجميع الشروط واألحكام المعمول بها في خدماتاإلستبدال و االيخضع  -9
 . و يحق للعميل االطالع على التفاصيل في منفذ البيع او على الموقع االلكترونيالمعتمدين

 

سيتم حل أي أسئلة تتعلق باستخدام العرض وفقًا . قد تنطبق قيود أخرى. Samsung قبل شركة خضع توافر العرض للمراجعة والتحقق مني -10
 .وحدها وستكون قراراتها نهائية وملزمة بالنسبة إليها Samsungلتقدير شركة 

 
 
 بصورةبالحق في إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام،  وفقا لتقديرهاتحتفظ شركة سامسونج  -11

  ، في أي وقت قبل فترة العرض أو خاللها.  ستنسابيةإ

 
 

بالمشاركة في هذا العرض فإنه يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو غير  ذا قام العميلإ -12

وأن أي خالف سيتم   المملكة العربية السعوديةعمول بها في ويفسر وفقا للقوانين واألنظمة الممباشر في هذا العرض أو الشروط واألحكام يخضع 

 . هامن قبل المحاكم ذات االختصاص فيتسويته والنظر فيه 

 



Appendix-A                                    A-المرفق 

Current Models 

 الموديل

 السعر 

 قبل الخصم

 السعر

بعد الخصم   
 نسبة التخفيض الفئة

مجانيةهدية    

 عند الشراء

UA43RU7100RXUM 1,999 1,699 UHD -15% 
 

UA49RU7100RXUM 2,299 1,799 UHD -21% 
 

UA55RU7100RXUM 3,399 2,299 UHD -32% 
 

UA55RU7300RXUM 3,599 2,499 UHD -30% 
 

UA58RU7100RXUM 3,999 2,499 UHD -37% 
 

QA55Q60RARXUM 6,399 4,499 QLED -29% 
 

QA55Q70RARXUM 5,999 4,699 QLED -21% 
 

UA65RU7100RXUM 6,399 3,699 UHD -42% 
 

UA65RU7400RXUM 7,999 4,999 Premium UHD -37% WAM 1500 

UA65RU7300RXUM 6,599 3,599 UHD -45% 
 

QA65Q60RARXUM 9,999 6,799 QLED -32% HT-J5150K 

QA65Q70RARXUM 11,999 7,499 QLED -37% 
 

QA75Q60RARXUM 13,999 9,999 QLED -28% HT-J5550K 

QA82Q60RARXUM 19,999 12,999 QLED -35% HT-J5550WK 

QA65Q900RBRXUM 24,999 24,999 QLED 8K 0% UA65RU7100 

QA75Q900RBRXUM 29,999 29,999 QLED 8K 0% UA65NU8000R 

QA82Q900RBRXUM 39,999 39,999 QLED 8K 0% QA65Q60RAR 

UA49NU7300RXUM 2,599 1,999 UHD -23% 
 

UA55KU7500RXUM 4,299 2,799 Premium UHD -34% 
 

UA55NU8000RXUM 4,999 3,699 Premium UHD -26% 
 

UA55MU8500RXUM 4,999 3,699 Premium UHD -26% 
 

UA65NU8000RXUM 6,999 4,999 Premium UHD -28% 
 

UA65NU8500RXUM 7,499 5,499 Premium UHD -26% 
 

QA65Q7CAMRRXUM 12,999 7,999 QLED -38% 
 

UA75NU7100RXUM 8,999 6,499 UHD -27% 
 

UA82NU8000RXUM 16,999 10,499 Premium UHD -38% 
 

UA78JS9500RXUM 24,999 9,999 Premium UHD -60% 
 

UA78KS9800RXUM 24,999 9,999 Premium UHD -60% 
 

HT-J4550K 1,299 1,099 Home Theatre -15% 
 

HT-J5150K 1,369 1,149 Home Theatre -16% 
 

HT-J5550K 1,799 1,349 Home Theatre -25% 
 

HT-J5550WK 2,099 1,599 Home Theatre -23% 
 

HW-K550 1,799 1,199 Sound Bar -33% 
 

HW-H751 2,499 1,249 Sound Bar -50% 
 

HW-J6001 2,099 1,699 Sound Bar -19% 
 

 


