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Terms and Conditions الشروط واألحكام 

 
1. These Terms and Conditions comprise an offer to 

Samsung customers to benefit from a Discount 
voucher during the period between 15th Nov 2022 and 
30th April 2023 (the “Validity Period”) by following 
steps below: 

 Activate the offer & accept the T&Cs 

 Register your Card on Samsung Wallet 

 Complete 1 transaction using your Card 

 After completing your transactions with your 
credit or debit card using Samsung Wallet the 
voucher will be issued. 

 
2. The Offer is available only in the United Arab Emirates, 

Bahrain, Kuwait and Qatar (“Territory”), in Samsung 
Online Store (shop.samsung.com) (“Shops”). 

3. This offer is valid on first come first served basis and is 
valid until voucher quantities are exhausted, 

4. This offer is applicable to Samsung Wallet- UAE, 
Bahrain, Kuwait and Qatar customers only with eligible 
Banks and Samsung Wallet devices. 

5. Each user can avail 1 voucher 
6. Promotion can be cancelled at any time without prior 

notice. 
7. Samsung and its partners shall not be liable in the 

event of delay and/or non-performance of any of its 
obligations under these Terms and Conditions in the 
event of: quarantine restriction caused by the 
outbreak of any national or international pandemic; 
any other restriction issued by the federal government 
of the United Arab Emirates or state Government in 
any of the emirates; or Force Majeure beyond the 
control of Samsung to fulfil any of its obligations stated 
herein. 

8. Samsung shall be entitled at its sole discretion and 
subject to any applicable law, to terminate or modify 
the Offer or to modify these Terms and Conditions at 
any time prior to the Validity Period. 

9. Samsung shall not be liable to the pre-ordering 
customer for any loss and/or damages of any kind 
suffered in connection with these Terms and 
Conditions and/or the Pre-Order. 

10. 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 country where the 

 

 تشتمل هذه الشروط واألحكام على عرض يقوم من خالله .1
خالل الفترة ، وذلك خصم قسيمة على الحصول  العمالء

 2023  ابريل  30وحتى  2022 نوفمبر   15ن مالممتدة 

 :أدناه الخطوات باتباع  ("مدة سريان العرض")
 

 واألحكام الشروط على ووافق العرض بتفعيل قم. 

 في بك الخاصة بطاقتك  سّجل Samsung Wallet. 

 بك الخاصة بطاقتك  باستخدام معاملة أول أكمل. 

 خصم أو ائتمان بطاقة باستخدام المعاملة إتمام بعد 

 سيتم ،Samsung Wallet محفظة خالل من مباشر
 .بك الخاصة الشرائية القسيمة إصدار

 
 والبحرين المتحدة العربية اإلمارات في فقط العرض يتوفر .2

 اإلنترنت عبر سامسونج متجر ،("اإلقليم)" قطر و والكويت

(shop.samsung.com"( )المتاجر)". 

أولا"،  ُيخدم أولا  يأتي "من أساس على ساري العرض هذا .3

 وهو صالح حتى نفاذ القسائم المتوفرة.

في  Samsung Walletينطبق هذا العرض على عمالء  .4

فقط   قطر و  والكويت والبحرين المتحدة العربية اإلمارات

والمتعاملين مع Samsung Walletالذين لديهم أجهزة 

 مصارف مؤهلة.

 فقط. واحدة قسيمة من الستفادة مستخدم لكل يمكن .5

 أي دون وقت أي في هذا العرض الترويجي إلغاء يمكن .6

 .مسبق إشعار

 أي عن المسؤولية شركائها من وأي سامسونج ل تتحمل .7
 هذه بموجب التزاماتها من أي تنفيذ عدم أو/و تأخير

 بسبب صحي حجر تقييد حدوث عند واألحكام الشروط

 أي وجود حال في أو عالمي، أو محلي وباء أي تفشي
 اإلمارات لدولة التحادية الحكومة من مفروضة أخرى قيود

 حدوث عند أو اإلمارات من ألي المحلية أو المتحدة العربية
 للوفاء سامسونج إرادة عن خارجة أخرى قاهرة قوة أي

 الشروط هذه في عليها المنصوص اللتزامات من بأي

 .واألحكام
الخاص بالحق في  وفقا لتقديرهاتحتفظ شركة سامسونج  .8

إلغاء أو تعديل العرض أو تعديل أي من هذه الشروط 

  . العرض أو خاللها، في أي وقت قبل فترة واألحكام

تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه عميل الحجز  .9

من أي نوع مرتبط بهذه  أو ضرر/المسبق عن أي خسارة و

 .   أو المشاركة في الحجز المسبق/الشروط واألحكام و

هذا العرض فإنه يوافق بأن  بالشتراك في ذا قام العميلإ .10

أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما كانت طبيعته سواء 
كان ذو ارتباط مباشر أو غير مباشر في هذا العرض أو 

حيث يقيم ضمن  الشروط واألحكام يخضع لقوانين الدولة

وأن أي خالفات تتعلق بهذه الشروط واألحكام  اإلقليم
لمحاكم ذات من قبل اسيتم تسويتها والنظر فيها 

http://www.samsung.com/ae
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customer is resident in the Territory and such disputes 
in relation to these Terms and Conditions shall be 
resolved by the competent courts in that country. 

 

 .الختصاص في تلك الدولة

 


