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Terms and Conditions 
The Pre-Order Gift Offer from Samsung E-Store for the 

Galaxy 
Note 10+ (512GB/256GB) & Note 10 (256GB) Device 

 واألحكام الشروط
 لجهاز من متجر سامسونج االلكتروني المسبق الطلب هدية عرض

 يجالكس
Note 10+ (512GB/256GB) & Note 10 (256GB) 

 
1. These Terms and Conditions concern the Pre-order 

Gift Offer (“Offer”) for Samsung Galaxy Note 10+ 
(512GB, 256GB), and Note 10 (256GB) (the 
“Device(s)”) available to customers upon purchase 
from Samsung E-Store (the “Store”) during the period 
between the 07th of August 2019 until the 31st of 
August 2019, or until the stock lasts, whichever comes 
first (the “Validity Period”). 
 

  

 
2. The Offer consists of the following gifts (“Gifts”): 

 

   Galaxy Buds worth SAR 499. 

 Screen Care Card worth SAR 800. 

 
 

3. The delivery for the Device(s) and Gifts to participating 
customers in the Offer will start according to the 
purchased Device after receiving the confirmation 
receipt at the following dates: 
 

 Note10+ Device: during the period between 25th 
of August till 10th September 2019. 
 

 Note10 Device: during the period between 26th of 
August till 31st August 2019. 

 

 
4. Samsung shall be entitled at its sole discretion and 

subject to any applicable law, to suspend, terminate, 
or modify the Offer or to modify these Terms and 
Conditions at any time prior to or during the Validity 
Period. 

 
 

5. Samsung shall not be liable to the customer for any 
losses and/or delays and/or damages of any kind in 

هدية الطلب المسبق  عرض على  واألحكام الشروط هذه تسري .1

 Note 10+ (512GB, 256GB)  جالكسي سامسونج لجهاز)"العرض"( 

 عند للعمالء متاحة  ،"(جهازال)"Note 10 ( (256GB سامسونج و

 بين ما الفترة خالل)"المتجر"( من متجر سامسونج االلكتروني  شراءال

 المخزون، إنتهاء عند أو 2019 أغسطس 31 حتى 2019 أغسطس 07

 "(. السريان فترة)" أسبق أيهما

 

 

 

 : "(الهدايا)" التالية يشتمل العرض على الهدايا .2

 

  لاير سعودي 499سماعات جالكسي بدز بقيمة . 

  لاير سعودي 800اية الشاشة بقيمة عنبطاقة 

 

 

على حسب للعمالء المشاركين في العرض األجهزة والهدايا  توصيليبدا  .3

 تالية:في التواريخ الالذي تم شراؤه وبعد استالم فاتورة التأكيد الجهاز 

 

 (جهازNote10+):  10 اغسطس وحتى 25بين ما خالل الفترة 

 .2019 سبتمبر

 

 (جهازNote10) : 31ى اغسطس وحت 26خالل الفترة ما بين 

 .2019اغسطس 

 

 الحقبووفقاً للقانون الواجب تطبيقه  لتقديرها وفقا سامسونج شركة حتفظت .4

 ام،واألحك الشروط هذه من أي تعديل أو العرض تعديل أو ،إلغاء إيقاف، في

   .خاللها أو سريانال فترة قبل وقت أي في

 

 

 رئخساال ذلك في بما ناجمة عميلال تجاه مسؤولية أية سامسونج التتحمل .5

 حكامواأل الشروط بهذه رتبطي فيما نوع أي من راضراأل أو/و تأخيرال أو/و

   .المسبق الطلبعرض  في المشاركةب أو/و
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connection with these Terms and Conditions and/or 
the Pre-Order Offer. 

 

6. By participating in this Offer, the customer accepts 
that any dispute of whatever nature which is directly 
or indirectly related to these Terms and Conditions 
shall be subject to, governed and construed by the 
laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia 
and such disputes shall be resolved by its competent 
courts. 

 

 

 

 

 

 نشأي قد نزاع أي بأن يقبل فإنه العرض هذا في باإلشتراك العميل قام إذا .6

 اشرمب غير أو مباشر ارتباط ذا كان سواء طبيعته كانت مهما المشاركة عن

 العربيه المملكه لقوانين يخضع واألحكام الشروط أو العرض هذا في

 ذات المحاكم قبل من فيه والنظر تسويته سيتم خالف أي وأن السعوديه

 .بها االختصاص

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


