
Terms and Conditions وط واألحكام  الشر

- These Terms and Conditions concern the 
training session (“Samsung Training 
Session”) free of charge for participants 
(“Participants”) who wish to attend the 
Samsung Training Session which shall 
educate them on the use of the Samsung 
Galaxy Note 10+ (the “Device”) for 
photography and videography purposes.  
 

- The Samsung Training Session will take 
place on: 26th December, 2019   at the 
Samsung Experience Store in Mall of 
Arabia, Jeddah, Saudi Arabia. 

 
- To be able to reserve their seats and 

book a place to attend the Samsung 
Training Session, Participants are 
required to visit the following page: 
http://www.samsung.com/sa/  and 
submit their personal details (including 
their full name, mobile number, address 
and email address). Submission does not 
guarantee Participants a seat in the 
Samsung Session. 

 
 
- By attending Samsung Training Session, 

Participants consent to be featured in 
photos and videos which may be shared 
to the public. Samsung has the full 
copyright and usage right of the photos 
and videos shot during the Samsung 
Session and have the right to use them 
as needed and in various locations. 

 
 
 

- Samsung and its partners shall not be 
liable for any costs or damages that may 
incur as a result of the Participant 
inability to benefit in any way from the 
Samsung Training Session. 

وط واألحكام  - جلسة تدريبية )"الورشة تخص الهذه الشر
ن والمقدمة "( سامسونج التدريبية ا للمشاركي 

ً
مجان

ي حضور جلسة 
ن
"( الذين يرغبون ف ن سامسونج )"المشاركي 

ن  والغرض منها تثقيف التدريبية جهاز حول استخدام المشاركي 
Galaxy Note 10+   الجهاز"( ألغراض التصوير"(

ي والفيديو. 
ن
 الفوتوغراف

 
 
 
 

ي  التدريبية ستعقد جلسة سامسونج  -
ن
ي  2019ديسمبر   26  :ف

ن
ف

 .جدة، مدينة  مجمع العرب –سامسونج متجر 
 
 
 

، جلسة سامسونج التدريبية  حضور المقاعد و حجز ل -
ي الدورة  والمشاركة

ن
زيارة الصفحة التالية: الرجاء  ف

sahttp://www.samsung.com/   التفاصيل وتقديم
ي ذلك االسم الكامل

ن
 ةالمحمولالهواتف ارقام  ،الشخصية )بما ف

 .) ي
ونن يد اإللكبر مع التنبيه أن التسجيل عبر الموقع وعنوان البر

ي مقعد  حجز ال يضمن 
ن
 جلسة سامسونج التدريبيةف

 
 

ي و المشارك يوافق  -
ن
عىل أن يتم جلسة سامسونج التدريبية ن ف

 المكانية عنهم الملتقطة الصور ومقاطع الفيديو  عرض
 مشاركتها 

 
بحقوق الطبع والنشر الكاملة  سامسونج. تتمتع علنا

ي تم التقاطها أثناء جلسة 
واستخدام الصور ومقاطع الفيديو التر

ي  ا عمل سامسونج وله
ن
ي استخدامها حسب الحاجة وف

ن
الحق ف

 مواقع مختلفة
 
 
 
 

كة  - كاؤها مسؤولية أي تكاليف أو  سامسونجلن تتحمل شر وشر
ار قد تتكبدها نتيجة لعدم قدرة المشارك عىل االستف ادة أضن

 جلسة سامسونج التدريبية. بأي طريقة من 
 
 
 
 
 
 

http://www.samsung.com/sa/
http://www.samsung.com/ae


 
 
 
 
 
 
- Samsung shall be entitled at its sole 

discretion and subject to any applicable 
law, to terminate or modify these Terms 
and Conditions at any time. 

 
 
 
- Samsung shall not be liable to 

Participants for any loss and/or damages 
of any kind suffered in connection with 
these Terms and Conditions. 

 
 
 
- By participating in this, Participants 

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 
Saudi Arabia and such disputes in 
relation to these Terms and Conditions 
shall be resolved by the competent 
courts in Saudi Arabia.  

 
 

كة  - ا لتقديرها الخاص وتخضع ألي  سامسونجيحق لشر
ً
وفق

ي أي 
ن
وط واألحكام ف قانون معمول به ، إنهاء أو تعديل هذه الشر

 وقت. 
 
 
 
 

 
ن عن أي خسارة و  سامسونجلن تكون  - مسؤولة تجاه المشاركي 

وط  /  ار من أي نوع تكبدها فيما يتعلق بهذه الشر أو أضن
 واألحكام. 

 
 
 

 
 
ي هذا ، يقبل المشاركون أن أي نزاع من  -

ن
من خالل المشاركة ف

وط  أي نوع كان يرتبط بشكل مباشر أو غب  مباشر بهذه الشر
ن ولوائح  السعودية المملكة العربية واألحكام يخضع لقواني 

اعات المتعلقة بهذه يتم حل البنود  ن وتفشها وتلك البن
ي 
ن
وط من قبل المحاكم المختصة ف  جدة. والشر

 


