Terms and Conditions
FEB Bundle Promo

For the Galaxy A7 (2018) & Galaxy A9

1. These Terms and Conditions concern the
February bundle offer comprising of care card
in addition to a 50 riyal gift voucher (the
“Offer”) available to customers upon
purchase of the Samsung Galaxy A7 (2018)
and Galaxy A9 (the “Devices”) during the
period between the 01st of February 2019
until the 28th of February 2019, or until the
stock lasts, whichever comes first (the
“Validity Period”).

الشروط واألحكام
عرض فبراير
Galaxy A9 & Galaxy A7 (2018)

 تسري هذه الشروط واألحكام على عرض حزمة فبراير والمشتمل.1
 لاير50 على برنامج العناية باإلضافة لقسيمة هدايا بقيمة
Galaxy ("العرض") متاحة للعمالء عند شرائهم أيا ً من أجهزة
1  ("الجهاز") خالل الفترة ما بينGalaxy A7 (2018)  َوA9
، أو عند إنتهاء المخزون2019  فبراير28  وحتى2019 فراير
.)"أيهما أسبق ("فترة السريان

2. This Offer is available in the Kingdom of Saudi  يتوفر هذا العرض بالمملكة العربية السعودية فقط في المتاجر.2
Arabia only at the following Authorized ، المستقبل، الحداد، أكسيوم, جرير:والمحالت المعتمدة التالية
Partners stores only: Jarir, Axiom, Al-Haddad, ، عبداللطيف جميل، فيرجن، لولو،كوم. سوق،معرض سامسونج
FMP, SES, Souq.com, Lulu, Virgin, Abdul
.َو هايبر بنده
Lateef Jameel, and Hyper Panda.
3. Samsung shall be entitled at its sole  أو، إلغاء، تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها بالحق في إيقاف.3
discretion and subject to any applicable law,  في أي وقت،تعديل العرض أو تعديل أي من هذه الشروط واألحكام
.قبل فترة العرض أو خاللها
to pause, terminate, or modify the Offer or to
modify these Terms and Conditions at any
time prior to or during the Validity Period.
4. Samsung shall not be liable to the customer  التتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه العميل ناجمة بما في ذلك.4
for any losses and/or delays and/or damages أو األضرار من أي نوع فيما يرتبط بهذه/أو التأخير و/الخسائر و
of any kind in connection with these Terms
.أو بالمشاركة في العرض/الشروط واألحكام و
and Conditions and/or the Offer.
5. 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 KSA and such disputes shall
be resolved by its competent courts.

 إذا قام العميل باإلشتراك في هذا العرض فإنه يقبل بأن أي نزاع قد.5
ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء كان ذا ارتباط مباشر
أو غير مباشر في هذا العرض أو الشروط واألحكام يخضع لقوانين
المملكه العربيه السعوديه وأن أي خالف سيتم تسويته والنظر فيه
.من قبل المحاكم ذات االختصاص بها

