
 الشروط واألحكام

 ".فترة العرض، رهنا بتوافر قسائم تجول  خالل  هذه الفترة "2018 يناير 31حتى  2017أكتوبر  10"( من العرضيسري  هذا العرض لقسيمة تجول )" •

ؤها من متاجر سامسونج (" التي تم شرازاجهلامن سامسونج )"  Note 8"( ويكون متاحا فقط على أجهزة اإلقليمإن هذا  العرض ساري المفعول في المملكة العربية السعودية )" •

 ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من قبل شركة سامسونج المعتمدة في اإلقليم.

 تأهل أعضاء  سامسونج
"( على الجهاز للحصول على رمز Samsung Members"(، يجب على المستخدم التوجه إلى تطبيق أعضاء سامسونج )"القسيمةمن أجل االستفادة من قسيمة تجول المرمزة )" •

 .القسيمة

 الحجز.بمجرد الحصول على رمز القسيمة يمكن للمستخدم استرداد قيمة القسيمة عبر تطبيق تجول بعد اختيار  •
 
 

 .العرض قيمة السترداد استخدامه للمستخدم يمكن معين رمز القسيمة توفر •

  على تطبيق تجول ، يرجى الرجوع إلى فريق خدمة العمالء في تجول.للحصول على أي دعم فني بشأن استرداد قيمة القسيمة  •

 "(. Pay Nowل عملية الحجز )فنادق " يسري العرض على أي فندق في جميع أنحاء العالم حيث يجب تسديد كامل المبلغ خال •



 يجب إدخال تفاصيل بطاقة االئتمان أو بطاقة السحب اآللي لالستفادة من العرض. •

 إن القسائم المرمزة هي غير قابلة للتحويل كما أنها ليست قابلة للرد أو لالسترداد  نقدا أوالتحويل. •

 امها مرة ثانية.يمكن استخدام القسيمة مرة واحدة فقط، ألنها صالحة لالستخدام لمرة واحدة. إذا تم إلغاء الحجز، تعتبر القسيمة باطلة وال يمكن استخد •

لاير، فإن أي مبلغ غير مستخدم من القسيمة بعد استخدامها ، ال يمكن  300لاير أو أقل من  300لاير سعودي، فإذا كانت تكلفة الفندق في الليلة الواحدة  300كل قسيمة هي بقيمة  •

 استرداده أو إرجاعه في أي وقت.

 وأية عروض أخرى على تجول في نفس الوقت.  في اإلقليم الجمع بين هذا العرض Note 8إذا كان لدى تجول عروض مختلفة مع منتجات أخرى، ال يمكن لمستخدمي  •

ء أو مواقف السيارات أو رسوم أخرى. يجب ال يمكن استخدام القسيمة مقابل رسوم أو رسوم إضافية في الفندق، بما في ذلك الضيوف اإلضافيين أو المكالمات الهاتفية أو رسوم اإللغا •
 جز أو مباشرة في الفندق.على كل مستخدم في المملكة العربية السعودية دفع هذه الرسوم عند إجراء الح



بالتوقيت المحلي. ولكن السفر نفسه يمكن   23:59:59، 2018 يناير 31إن إدخال الرمز الرقمي ألي قسيمة بعد فترة العرض الترويجي يعد الغيا، ويجب استخدام رمز القسيمة قبل   •

 .يناير 201831أن يحدث بعد انتهاء فترة العرض، أي بعد 

 إن القسيمة صالحة لالستخدام مرة واحدة فقط. •

  Samsung Members.تطبق شروط وأحكام تطبيق تجول على  •

 شروط عامة
 ل أو أثناء فترة العرض. تحتفظ شركة سامسونج لنفسها بالحق في إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، في أي وقت سواء قب •

استخدام القسيمة أو بسبب ضياع القسيمة، نسيانها،  إلغائها، تسجيل أورار  من أي نوع ناتجة عن عدم تمكن المستخدم من تعتبر شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي  تكاليف وأض •
 .أوألي سبب آخر

 جراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة على أي من هذه الشروط واألحكام، بصورة استنسابية ، في أي وقت قبل فترة العرض أو خاللها.تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها بالحق في إ •



ا العرض أو بهذه الشروط بالمشاركة في هذا العرض فإنه يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذا ارتباط مباشر أو غير مباشر في هذ مستخدمذا قام الإ •

 .المملكة العربية السعودية االختصاص فيمن قبل المحاكم ذات ن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه إو اإلقليم واألحكام يخضع لقوانين 

 

 


