
 واألحكام الشروط 
  استبدل ووفر عرض

  +S10 جهاز سامسونج جالكسيل
 

 الجهاز)" الجديد +S10 سامسونج جالكسي جهازب"(  قديمال جهازال)" القديمة الذكية الهواتف دالباست "(العرض)" على عرض واألحكام الشروط هذه تسري .1

  .التجزئة بيع سعر من لاير  500 على االقل مبلغ مع توفير"( الجديد

 

 

 "(.سريانال فترة)"أو حتى نفاذ الكمية، أيهما أسبق  2019 ابريل 06 حتى مارس 7 ما بين الفترة خالل متوفر لعمالء سامسونج هذا العرض  .2

 

، على السعودية العربية المملكة أنحاء جميع في ("جراالمت)"المعتمدين من سامسونج  التجزئة لشركاء والشراء البيع منافذ من أيلدى  متوفر العرض هذا .3

 .والحداد  ،جرير: سبيل المثال ال الحصر

 

 .لتوفر الجهاز الجديد بالمتاجرهذا العرض يخضع  .4

 

، وبطاقة اإلتصال شريحة وبدون ، لالستخدام وقابلة جيدة حالة في يكون وأن ،إلى المتجر للفحص الفني قديمال الذكيزجهاال تقديم يجب ،للتأهل لهذا العرض .5

 قرارهم نهائيًا ويكون ،المتجر في ييننالمع لألفراد المطلق التقدير على قديمال الذكيجهازال تقييم يعتمدو. للعميل الشخصية الملحقات من وأي ،الذاكرة

  .متجرال وأحكام وشروطسياسة تطبق و ،بخصوص ذلك

 

 يتصرف قاصرأن يكون  أو ،(سنة 18)بالغ للسن القانوني و ،للجهاز القديم المالك الشرعيأنه : التاليالعميل  يضمن ،بالموافقة على هذه الشروط واألحكام .6

 المحتويات جميع ومسح وإزالة حتياطياإلنسخ الالقيام بالشخصية عبر ياناتهم والمحافظة على ب حماية مسؤولية العمالء يتحملو. ولي األمر موافقةوفق 

 .الجهاز القديم تخزين ذاكرة من نهائيا

 
 الذكيالجهاز تفاصيل به، الخاص الهاتف رقم للعميل، اإلقامة/الوطنية الهوية رقم مثل للعميل الشخصية المعلومات بعض تحصيل المتجر موظفوا يطلب قد .7

 .الجديد بالجهاز الخاص IMEI / Serial التسلسلي والرقم القديم،

 

 . أخرى مستمرة عروض أي معمدمجاً  العرض هذا استخدام يمكن .8

 
 .وال يمكن صرفه بشكل نقدي ستبدالإلا أو لالسترداد قابل غير العرض هذا .9

 

أو /ه الشروط واألحكام ومرتبطة بهذ كانت سواءو ،أضرار من أي نوع كانتأو /تأخير وأو /ارة وخس أي عن العمالء تجاها مسؤولية أي سامسونج تتحمل ال .10

 معلومات أي أو بيانات أو محتوى أي فقدان مسؤولية وشركاؤها سامسونج شركة تتحمل ال. العرض هذا استخدام على القدرة عدم أو باستخدام متعلقة

 .القديم الذكيالجهاز في موجودة أخرى وملحقات

 

 واألحكام الشروط هذه من أي إضافة أو حذف أو تغيير أو تعديل أو بالعرض المرتبطة المزايا تعديل أو إنهاء المطلق لتقديرها وفقًا سامسونج لشركة يحق .11

 .سريانال فترة خالل أو قبل وقت أي في

 

 ،العرض في العمالء مشاركة أو/و ،واألحكام الشروط هذهو العرض، هذاب مباشر غير أو مباشر بشكلمرتبط سواء كان  طبيعته كانت مهما نزاع أي يخضع .12

 .بهاالمختصة  محاكمال قبل من حلها ويتم ،عوديةالس العربية المملكة لقوانين

 


