
 واألحكام الشروط

 رفبراي 26 من الفترة خالل وذلك ،)المسبق الطلب( S9و  +S9 جالكسي  سامسونج اتفه حجزل واألحكام الشروط هذه تشتمل .1

 . 2018 مارس 15 إلى 2018

 شركة قبل من المتاجر وفي االنترنت عبر للبيع المعتمدة بالتجزئة البيع ومحالت سامسونج متاجر في فقط حجز الهاتف يتوفر .2

 .العربية جمهورية مصر في والموجودة سامسونج

 .بطريقة تراكمية المنتجنه سيحصل على فإعند شراء العميل ألكثر من جهاز   .3

 .الجهاز حسب اللون المتوفر للمنتج مباشرة عند تاريخ إستالمالمنتج يمكن استالم  .4

 من محدد تجزئة كسعر المطلوب المبلغ كامل بدفع قيامه عند الحجز( تأكيد(المسبق  الحجز بتأكيد إيصال العميل تسليم يتم .5

, و ذلك حسب المتجر الذي يتم  حد أقصىكدفع ثمن الجهاز بالكامل جنيه حد أدنى الى   3000من  (سامسونج بالجنيه المصري 

من قبل الشركة و/او العميل  الحجز تأكيد لغاءإ حال في العميل إلى لالسترداد قابل هو المسبق الحجز إيداع مبلغ (. إنه الحجزمن

 .العميل يبرزه الذي الحجز بتأكيد الخاص ايصال على ذلك ويتوقف ،

شركة سامسونج مصر وقد يختلف السعر الرسمي أثناء العرض من وقت إلى  عن طريق +S9و  S9ل الرسمي سعراليتم تحديد  .6

 اخر, حسب ما تراه الشركة مناسبا  

 - B.tech - Rizkalla - Select - Samsung - Raya - 2B (مختارة فقطفروع )عرض الحجز المسبق متاح في فروع:  .7

I2 - Sharaf  DG - mobile shop - compu me - computer shop - Iplus - Radio shack - Souq.com - 

Jumia Orange – Vodafone - Etisalat-  

 المتاح بها العرض هي:   Samsungفروع  .8

 فروع ال العناوين

 الغردقة شارع الشيراتون القصر مول  3

 بورسعيد يوليو امام اتصاالت 23شارع 

 محطة الرمل محطة الرمل

 المعادي شارع النصر أمام المالكى 62

 مدينة نصر امام تكنولوجي مول بجوار السراج مول مدينة نصر –ش عطية الصوالحي 12

 عمارات العبور أمام دار ضباط المدرعات -أ عمارات العبور  18 

 بنها الكورنيش -شارع الفلل  1

 طنطا عمارات العجمى شارع سعيد بجوار مستشفى الدلتا 7

 المحلة  التجاره بنات بجوار مدرسة   القوتلي الرئيسي  شكري

 جسر السويس عمارات الميريالند شارع جسر السويس بجوار فودافون 2 

 حدائق القبة شارع مصر و السودان بجوار كنتاكي 115

 الميرغني مصر الجديدة -شارع الميرغني بجانب ابو شقرة 84

 الحصري اكتوبر 6اكتوبر بجوار جامعة  6المحور المركزي الثاني لمدينة 

 المهندسين مساكن جامعة الدول بجوار اتصاالت  4

 األقصر شارع المدينة المنورة 1

 

  B.tech  - Rizkalla - Select – Samsung - Raya - 2B - I2 - Sharafمن فروع:  +S9 أو  S9 عند حجز العميل ل  .9

DG mobile shop - compu me - computer shop - Iplus - Radio shack - Souq.com – Jumia  سوف ,

 مجانا   Samsung Level U Proيحصل على 



 Samsung Levelيحصل على , سوف  -Orange – Vodafone - Etisalatمن فروع:  +S9 أو  S9 و عند حجز العميل ل  .10
U Flex   مجانا 

 العرض ساري حتى نفاذ الكمية .11

 لدى إبرازه يتم بحيث للشراء، كدليل الحجز بتأكيد الخاص بإإليصال االحتفاظ المسبق، الحجز بإجراء قام الذي عميل على .12

  .األجهزة المتالك كشرط ذلك منه يطلب عندما سامسونج

 .الحجز بتأكيد الخاص اإليصال فقدان عن ناتجة أوأضرار تكاليف أي عن مسؤولية أية شركائها من أي أو سامسونج تتحمل ال .13

 .المتجر من الجهاز استالم المسبق الطلب بإجراء تقدموا الذين العمالء لجميع يمكن .14

 أو حجزال فترة قبل وقت أي في واألحكام، الشروط هذه من أي تعديل أو إلغاء في بالحق لتقديرها وفقا سامسونج شركة تحتفظ .15

 في حالة سداد كامل قيمة الجهاز اليحق للشركة تغيير ثمنه طبقا للقانون .خاللها

 واألحكام الشروط بهذه مرتبط نوع أي ضررمن أو/و خسارة أي عن المسبق الطلب عميل تجاه مسؤولية أية سامسونج تتحمل ال .16

 . المسبق الطلب في المشاركة أو/و

 غير أو مباشر ارتباط ذا كان سواء طبيعته كانت مهما المشاركة عن ينشأ قد نزاع أي بأن يقبل فإنه حجز الجهازب العميل قام إذا .17

 فيه والنظر تسويته سيتم خالف أي وأن العربية جمهورية مصر دولة لقوانين يخضع واألحكام الشروط أوحجز ال هذا في مباشر

 .العربية جمهورية مصر في االختصاص ذات المحاكم قبل من


