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

Note 20 & Note 20 Ultra Devices 

 واألحكام الشروط
 يجالكس ألجھزة من متجر سامسونج االلكتروني الطلب ھدیة عرض

 Note 20 وNote 20 Ultra 

 
1. These Terms and Conditions concern the order Gift 

Offer (“Offer”) for Samsung Galaxy Note 20 & Note 20 
Ultra (the “Device(s)”) available to customers upon 
purchase from Samsung E-Store (the “Store”) during 
the period between the 27th of August 2020 until the 
1st of October  2020, or until the stock lasts, whichever 
comes first (the “Validity Period”). 
 

  

 
2. The Offer consists of gifts (“Gifts”) for each purchased 

Device as per the following: 
 

• 50% discount on Galaxy Buds+ and Buds live. 
 

• Screen Care Card worth up to SAR 1,250. 
 
 

3. Screen Care Card Terms & Conditions Apply. 
 

4. Delivery might be subject to some delay as a result of 
restrictions imposed to deter the spread of the novel 
Coronavirus (covid-19).  
 

5. 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. 

 

 
6. Samsung shall not be liable to the customer for any 

losses and/or delays and/or damages of any kind in 
connection with these Terms and Conditions and/or 
the Pre-Order Offer. 

 
7. 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 

ھدیة الطلب  عرض على  واألحكام الشروط ھذه تسري .1
 Note 20 و  Note 20  جالكسي سامسونج لجھاز") العرض("

Ultra   ")من متجر شراء العند  للعمالء متاحة ، ")جھازال
 أغسطس 27 بین ما الفترة خالل") المتجر("سامسونج االلكتروني 

 أسبق أیھما المخزون، إنتھاء عند أو 2020 اكتوبر 1 حتى 2020
 "). السریان فترة("

 

 : لكل جھاز یتم شراؤه ")الھدایا(" ھدایایشتمل العرض على  .2

 
 . و بدز الیفعلى سماعات بدز بلس % 50خصم  •

 
 . لایر سعودي 1250بطاقة عنایة الشاشة بقیمة تصل الى  •

 
 

 . تطبق شروط وأحكام بطاقة العنایة بالشاشة .3
 

قد یحصل بعض التأخیر على التوصیل بسبب االجراءات  .4
اإلحترازیة المتخذة للحد من انتشار فایروس كورونا المستجد 

 ). 19-كوفید(
 

ً للقانون الواجب تطبیقھ  لتقدیرھا وفقا سامسونج شركة حتفظت .5 ووفقا
 ھذه من أي تعدیل أو العرض تعدیل أو ،إلغاء إیقاف، في بالحق

   .خاللھا أو سریانال فترة قبل وقت أي في واألحكام، الشروط
 
 

 ذلك في بما ناجمة عمیلال تجاه مسؤولیة أیة سامسونج تتحمل ال .6
 بھذه رتبطی فیما نوع أي من راضراأل أو/ و تأخیرال أو/ و ئرخساال

   .المسبق الطلبعرض  في المشاركةب أو/ و واألحكام الشروط
 

 قد نزاع أي بأن یقبل فإنھ العرض ھذا في باإلشتراك العمیل قام إذا .7
 أو مباشر ارتباط ذا كان سواء طبیعتھ كانت مھما المشاركة عن ینشأ
 لقوانین یخضع واألحكام الشروط أو العرض ھذا في مباشر غیر
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and such disputes shall be resolved by its competent 
courts. 

 

 من فیھ والنظر تسویتھ سیتم خالف أي وأن السعودیة العربیة المملكة
 . بھا االختصاص ذات المحاكم قبل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


