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 واألحكام الشروط 
 سترجاع النقدي لإل بعروض السوبر الخاص الترويجيعرض ال

 لمنتجات سامسونج
 

إمكانية  باإلضافة إلى نصف المبلغ ىلإيصل الذي  لالسترجاع النقدي السوبر لعروض الترويجي عرضالهذه الشروط واألحكام على  سريت .1

 )"العرض الترويجي"(، أدناه المحددةسامسونج  منتجاتمن  إصدارات معينةشراء  عندوذلك ( بايت قيقا8  أسود(  A7جالكسي تاب الحصول على هدية

 "(.سريانال)"فترة  أسبق أيهما الكمية، نفاذ حتى أو 2018سبتمبر  30وحتى  سبتمبر 13الفترة من  خالللعمالء سامسونج  والمتوفر

 :)"المنتجات"( التالية صداراتإلا منسامسونج  منتجات إحدىعند شراء يسري هذا العرض الترويجي  .2

 

 نوع المنتج الرمز

QA65Q7CAMRXUM 1.       تلفزيون 

QA65Q7FAMRXUM 2.       تلفزيون 

QA55Q7CAMRXUM 3.       تلفزيون 

QA55Q7FAMRXUM 4.       تلفزيون 

UA82MU8000RXUM 5.       تلفزيون 

UA65MU8500RXUM 6.       تلفزيون 

UA65MU8000RXUM 7.       تلفزيون 

UA55MU8500RXUM 8.       تلفزيون 

UA55MU8000RXUM 9.       تلفزيون 

UA75NU8000RXUM 10.   تلفزيون 

UA75MU7000RXUM 11.   تلفزيون 

UA65NU7300RXUM 12.   تلفزيون 

UA58NU7105RXUM 13.   تلفزيون 

UA55NU7300RXUM 14.   تلفزيون 

UA55NU7100RXUM 15.   تلفزيون 

UA78JS9500 16.   تلفزيون 

UA78HU9000 17.   تلفزيون 

UA78KS9800 18.   تلفزيون 

RS552NRUAWWA 19.   ثالجة 

RSA1STWPA 20.   ثالجة 

RT62K7030WW 21.   ثالجة 

RT58K7050SL 22.   ثالجة 

RT50K6100WW 23.   ثالجة 

RZ32M7110WW 24.   ثالجة 

WD19J9810KG 25.       غسالة 

WD16J7800KW 26.       غسالة 

WD14F5K5ASV 27.       غسالة 

WD85K6410OS 28.       غسالة 

WD85J6410AS 29.       غسالة 

WW85M64FOPW 30.   غسالة 

WW85M64FOPX 31.   غسالة 

WW85J5260GS 32.   غسالة 

WW75J3263KW 33.   غسالة 

WA16J6750SP 34.   غسالة 

WA14J6750SP 35.   غسالة 
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WA11J6730SW 36.    غسالة 

DV70H4400CW 37.   نشافة 

 
 
 قيقا بايت كهدية مجانية عند شراء أحد إصدارات التلفاز التالية: 8سود مساحة باللون األ  A7الحصول على جهاز  جالكسي تاب يمكن للعميل ،ةباإلضاف .3

UA75NU8000RXUM  

UA65NU7300RXUM 

UA55NU7300RXUM 

 

 
 

أو  )"المتجر" سامسونج من والمعتمدة بالتجزئة البيع منافذ أو معارضفي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في أي من  متوفر الترويجيالعرض  هذا .4

، لولو هايبر ماركتمؤسسة محمد جواد صالح بوخمسين،  إيدي،إكسترا، الكترو، الشتاء والصيف،  ، معارض سامسونج المتبولي :التالية( "المتاجر"

 .المنيع

 .المتجرتسليم المنتجات لشروط وأحكام  خضعي .5

 مج هذا العرض الترويجي مع أي عروض ترويجية أخرى جارية أو مقبلة. يجوز دال .6

أي من هذه الشروط واألحكام،  أو تغيير أو الغاء أو اضافة على أو تعديل الترويجي  حتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها المطلق بالحق في إلغاء العرضت .7

 سريان .الفي أي وقت سواء قبل أو اثناء فترة 

تتحمل سامسونج أي مسؤولية تجاه العمالء عن أي خسارة و / أو أضرار من أي نوع كانت، بسبب العرض الترويجي أو عدم قدرة العميل على  ال .8

 .الترويجي العرضاالستفادة من 

يعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو ذا قام العميل بالمشاركة في هذا العرض الترويجي فإنه يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبإ .9
ه والنظر فيه غيرمباشر في هذا العرض الترويجي أو بهذه الشروط واألحكام، فإن ذلك  يخضع لقوانين المملكة العربية السعودية وأن أي خالف سيتم تسويت

 من قبل المحاكم ذات االختصاص في المملكة العربية السعودية.
 


