
 واألحكام  الشروط
 Windfree هواء لمكيف المسبق الطلب عرض

 

 الفترة خالل"( العرض" ،" المسبق الطلب)" سامسونج من الهواء تكييف ألجهزة الشراء وطلب المسبق الطلب من لالستفادة سامسونج لعمالء عرًضا واألحكام الشروط هذه تشمل .1

 "(. الصالحية فترة)" 2018 مارس من 31 وحتى 22 من

 
 من خالل زيارة أحد أو ؛ إلكترو: "(المتجر)"سامسونج  من معتمدةال التاليةاإلنترنت  المتاجر لدى"( السعودية)" السعودية العربية المملكة أنحاء جميع في متوفر العرض هذا .2

 . المتحدةالمتبولي  لمجموعة التابعة معارضوال محالتال

 
 العمالء يكون قد ،"( سامسونج منتجات" ،" المنتجات)" AR24NVPXCWKNMG و ؛AR18NVPXCWKNMG: طرازي من سامسونج من Windfree مكيفات شراء عند .3

 على لعمالءويتأهل ا ، محدودة الهدية كمية "(. الهدية)" SMR760NDAAKSA: الموديل منمعصم جير   سامسونجساعة عبارة عن  تكميلية مجانية هدية على للحصول مؤهلين

 . الشراء/الحجز أولوية أساس

 
 مبلغ)" سامسونج حددته شركة كما( .س.ر) السعودي باللاير للمنتج به الموصى التجزئة لسعر الكامل السداد عند للعميل"( التأكيد إيصال)" المسبق الطلب تأكيد إيصال تقديم يتم .4

 . صالحية العرض فترة نهاية قبل اإللغاء حدث إذا وفقط ،متجر البيع العميل، بحسب سياسة إلى لالسترداد قابالً  المسبق الطلب مبلغ يكون قد. "(المسبق الطلب
 
 

، الهدية الخاصة بهم إلستالم .وعملياته المتجر لسياسة خاضعة الفعلية التسليم تواريخ تظل ؛ 2018 أبريل 8 وحتى شراءلل التالي اليوم من"( التسليم فترة)" المنتج تسليم فترة تبدأ .5

 .2018أبريل  30و  8، بين التواريخ منتجشراء اليجب على العمالء زيارة المتجر المعني من حيث قاموا ب
 
 
إلسترجاع  أوالهدية،  ستالموعند التقدم إل جالمنت توصيل عند المتجر إلى التأكيد إيصال تقديميلزم و المنتج واستالم شراء على كدليلالعميل  قبل من التأكيد بإيصال االحتفاظ يجب .6

 . التأكيد إيصال لفقدان نتيجة تتكبدها قد أضرار أو تكاليف أي عن عمالئها تجاه مسؤولين وشركائها سامسونج تكون لن. المسبق الطلب مبلغ
 
 
 تعديله أو العرض إنهاء ، به معمول قانون ألي وخاضع المطلق لتقديرها وفقًا ، سامسونج لشركة يحق. أخرى مستقبلية أو مستمرة عروض وأي العرض هذا بين الجمع يمكن ال .7

 . الصالحية فترة خالل أو قبل وقت أي في واألحكام الشروط هذه تعديل أو
 
 
 . الخصم من االستفادة على العميل قدرة عدم أو بالعرض متعلقة كانت سواء ، كانت نوع أي من أضرار أو/  و خسارة أي عن العمالء تجاه مسؤولية أي سامسونج تتحمل ال .8
 
 
 خالل أو قبل وقت أي في 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 .9

 . العرض فترة
 
 

 السعودية، العربية المملكة لقوانين العرض، في العمالء مشاركة أو/  و واألحكام، الشروط هذه العرض، بهذا يتعلق مباشر غير أو مباشر بشكل طبيعته كانت مهما نزاع أي يخضع .10
 . بها المختصة محاكمال قبل من حلها ويتم

 
 


