
 واألحكام الشروط 
  سامسونج لمنتجات تخفيضات عرض

 

 مارس 21الفترة من  خالل معينة تفئا من  سامسونج منتجاتشراء  عند"( العرض)" 60%إلى  تصل تخفيضاتهذه الشروط واألحكام على عرض   سريت .1

 "(.سريانالفترة )"حتى نفاذ الكمية، أيهما أسبق  أو 2019 أبريل 6وحتى 

 
 

 
 

 

 :)"المنتجات"( التالية الفئات من سامسونج  منتجات علىيسري هذا العرض  .2

 الرمز نوع المنتج

 QA65Q8CAMRXUM تلفزيون .1

 QA65Q7CAMRXUM تلفزيون .2

 تلفزيون .3
QA65Q7FAMRXUM 

 تلفزيون .4
QA65Q6FNARXUM 

 تلفزيون .5
QA55Q7CAMRXUM 

 تلفزيون .6
QA55Q7FAMRXUM 

 تلفزيون .7
QA55Q6FNARXUM 

 تلفزيون .8
UA82NU8000RXUM 

 تلفزيون .9
UA82MU8000RXUM 

 تلفزيون .10
UA75NU8000RXUM 

 تلفزيون .11
UA75NU7100RXUM 

 تلفزيون .12
UA65MU8500RXUM 

 تلفزيون .13
UA65NU7300RXUM 

 تلفزيون .14
UA65NU7100RXUM 

 تلفزيون .15
UA58NU7105RXUM 

 تلفزيون .16
UA55NU8000RXUM 



 تلفزيون .17
UA55MU8500RXUM 

 تلفزيون .18
UA55MU8000RXUM 

 تلفزيون .19
UA55NU7300RXUM 

 تلفزيون .20
UA55NU7100RXUM 

 تلفزيون .21
UA49NU7300RXUM 

 تلفزيون .22
UA49NU7100RXUM 

 تلفزيون .23
UA49MU7350RXUM 

 تلفزيون .24
UA49N5300ARXUM 

 تلفزيون .25
UA43NU7100RXUM 

 تلفزيون .26
UA78JS9500RXUM 

 ثالجة .27
RT53K6330WW 

 ثالجة .28
RF220NCTASR 

 ثالجة .29
RH77H90507FA 

 RR35H61107F/ZA ثالجة .30

 RR35H6110WW/ZA ثالجة .31

 RT46K6300WW/ZA ثالجة .32

 ثالجة .33
RT46K6370SL/ZA 

 ثالجة .34
RT58K7030WW/ZA 

 ثالجة .35
RT58K7050SL/ZA 

 ثالجة .36
RT62K7030WW/ZA 

 ثالجة .37
RT62K7050BS/ZA 

 ثالجة .38
RZ32M7110WW/ZA 

 ثالجة .39
RT20HAR2DWW 

 ثالجة .40
RT22HAR7DWW 



 ثالجة .41
RT25HAR7DWW 

 ثالجة .42
RT29K5157SL 

 ثالجة .43
RT32K5157WW 

 غسالة .44
WD21J9810KP/YL 

 غسالة .45
WA14J6750SP/YL 

 غسالة .46
WD10J8420GW/YL 

 غسالة .47
WD16J7800KS/YL 

 غسالة .48
WD17F7K5ASG/YL 

 غسالة .49
WD19J9810KG/YL 

 غسالة .50
WA15J6750SP/YL 

 غسالة .51
WD18J7810KG/YL 

 غسالة .52
WA16J6750SP/YL 

 غسالة .53
WD14F5K5ASV1 

 غسالة .54
WD14F5K3ACW 

 غسالة .55
WD75K6410OW 

 غسالة .56
WW90J5260GS 

 غسالة .57
WA10J5730SG1 

 غسالة .58
WA70H4210SW1 

 مكيف .59
AR18KRFNEWKNMG 

 مكيف .60
AR18KRFHCWKNMG 

 مكيف .61
AF55JV1MAEENMG 

 

 
 
 
  

 



 

 
 
 
 
 
  (.الشركاء"،"المتجر)"جميع أنحاء المملكة العربية السعودية  فيسامسونج  من والمعتمدة بالتجزئةأو منافذ البيع  معارضالأي من  في متوفر العرض هذا .3

 
 متجر.الشروط وأحكام و سياسةتسليم المنتجات خاضع ل  .4

 

 

 

 أو مقبلة. ساريةال يجوز دمج هذا العرض مع أي عروض أخرى  .5

 
 
 .سريانالفترة تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها المطلق بالحق في إلغاء العرض أو تعديل أي من هذه الشروط واألحكام، في أي وقت سواء قبل أو اثناء  .6

 
 

 .هاالستفادة من حمل سامسونج أي مسؤولية تجاه العمالء عن أي خسارة و / أو أضرار من أي نوع كانت، بسبب العرض أو عدم قدرة العميل علىتت ال .7

 

يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو غيرمباشر في هذا العرض أو بهذه الشروط  العميل بالمشاركة في هذا العرض فإن .8
 .فيهاواألحكام، فإن ذلك  يخضع لقوانين المملكة العربية السعودية وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه من قبل المحاكم ذات االختصاص 


