
 واألحكام الشروط 
  +S9/S9ستبدال جهاز سامسونج جالكسيإ عرض

 

 +S9/S9 جالكسي جهاز مع"( العميل جهاز)" القديمة الذكية أجهزتهم دالبستإ يمكنهم منسامسونج  عمالءكافة ل عرض ىعل واألحكام الشروط هذه ملتشت .1

ً قيمة محددة يدفعها العميل  "(الجهاز)" سامسونج من الجديد فترة )" 2018 أبريل 30 حتى مارس 16 من الفترة خالل"( عرضال" ،" االستبدال)"وفقا

 .أوال يأتي منلفضلية منح األمع للكمية المتوفرة  العرض يخضع. "(السريان

 

 
 
 
المعتمدين من سامسونج  التجزئة لشركاء البيع منافذمحالت والمعارض أو ال من أي في  السعودية العربية المملكة أنحاء جميع في متوفر العرض هذا .2

 . جرير  و،إكسترا ،أكسيوم: التالية "(الشركاء" ،"المتجر)"

 

 شريحة وخالي من لالستخدام، وقابلة جيدة حالةب يجب أن يكون جهاز العميل .إلى المتجر للفحص الفني هزجهاإحضار  على العميل يتعين ،لهذا العرضللتأهل  .3

. قرارهم نهائيًا ويكون ،نينيالمع المتجرلموظفي  المطلق التقدير على العميل جهاز تقييم يعتمد. للعميل الشخصية الملحقات من وأي وبطاقة الذاكرة اإلتصال

 يتعلق فيما العرض لهذا يةالمتبق الكميات تحديث يتم .هاز العميل غير مؤهلة لهذا العرضج عاأنوقد تكون بعض  .لمتجرل واألحكام والشروطسياسة التطبق 

  .بحسب المتجر المتوفرة بالكمية

 
 
 
 
 حماية مسؤولية العمالء يتحمل. ولي األمر موافقةوفق  يتصرف قاصر أو ،(سنة 18تم أ)بالغ للسن القانوني  ،المالك الشرعيأنه : التالي العميل يضمن .4

 جميع فقدانعرضة ل العميل جهازكون أن  التخزين ذاكرة من المحتويات جميع وإزالة حتياطياإلنسخ الالقيام بالشخصية عبر ياناتهم والمحافظة على ب

 .المخزنة االتصال أرقام ذلك في بما أثناء الفحص المحتويات

 

 
 ،العميل جهاز تفاصيل ص به،االخ الهاتف رقم ,للعميل اإلقامة/الوطني التعريف رقم مثل للعميل الشخصية المعلومات بعض تحصيل المتجر موظفو يطلب قد .5

 .الجديد بالجهاز الخاص IMEI / Serial التسلسلي والرقم

 
 

 
 .ستبدالإلا أو لالسترداد قابل غير العرض هذا .6

 
 هذا استخدام على القدرة عدم أو باستخدام متعلقة كانت سواء ،أو أضرار من أي نوع كانت/ارة وخس أي عن العمالء تجاه مسؤولية أي سامسونج تتحمل ال .7

 .العميلجهاز  في موجودة أخرى وملحقاتأ أو بيانات معلومات أي أو بيانات أو محتوى أي فقدان مسؤولية وشركاؤها سامسونج شركة تتحمل ال. العرض

 
 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 .8

 .العرض فترة خالل أو قبل وقت أي في

 
 لقوانين ،العرض في العمالء مشاركة أو/و ،واألحكام الشروط هذه العرض، هذاب مرتبط مباشر غير أو مباشر بشكل طبيعته كانت مهما نزاع أي يخضع .9

 .بهاالمتخصصة  محاكمال قبل من حلها ويتم ،عوديةالس العربية المملكة

 
 
 


