الشروط واألحكام
عرض الحجز المسبق لجهاز Galaxy S9/S9+

 .1تشتمل هذه الشروط واألحكام على عرض يقوم من خالله العمالء باإلستفادة من طلب الشراء والحجز المسبق
لهواتف سامسونج الذكية ("العرض"" ،عرض الحجز المسبق") ،وذلك خالل الفترة من  26فبراير  2018إلى
 15مارس  2018أو حتى نفاذ الكمية ("مدة سريان العرض").

 .2يتوفر هذا العرض بالمملكة العربية السعودية فقط في محالت البيع والتوزيع المعتمدة التالية :الحداد ,اكسيوم,
المستقبل ,اكسترا ,مكتبة جرير ,سوق ,االتصاالت السعودية ,موبايلي ,زين ,كارفور ,اكس سيتي ,المنيع ,احمد
عبدالواحد ,هايبربانده ,ايدي ,الكترو ,شتاء و صيف ,عبد اللطيف جميل ,مودرن الكترونكس ,المنيع ,فرجين ,و
لولو.

 .3يتوفر عرض الحجز المسبق هذا فقط على جهازي ) Samsung Galaxy S9 (256GBو )(256GB
"( Samsung Galaxy S9+الجهاز/األجهزة").
 .4يتم تسليم العميل إيصال بتأكيد الحجز المسبق ("تأكيد الحجز") عند قيامه بدفع كامل المبلغ المطلوب كسعر تجزئة
المحدد من سامسونج باللاير السعودي ("قيمة الحجز المسبق") .في حال رغبة العميل في الغاء تأكيد الحجز فإن
قيمة الحجز المسبق ستكون قابلة لإلسترجاع النقدي ولكنها غير قابل للتحويل البنكي على حساب للعميل.

 .5يحق للعمالء الذين قاموا بإجراء الحجز المسبق الحصول على جميع ما يلي (هدايا بقيمة  599لاير تمنح مجانا ً
مع كل جهاز) :مكبر صوت موديل ، AKG-Y50BTشاحن ال سلكي ،شاحن سيارة ،و عصى السيلفي و
بطاقة االمتياز.

 .6على العميل الذي قام بإجراء الحجز المسبق االحتفاظ بإإليصال الخاص بتأكيد الحجز كدليل على الشراء ،بحيث
يتم إبرازه لدى موزعين سامسونج المعتمدين عندما يطلب منه ذلك كشرط المتالك األجهزة أو إلسترجاع قيمة
الحجز النقدي .ال تتحمل سامسونج أو أي من شركائها أية مسؤولية عن أي تكاليف أوأضرار ناتجة عن فقدان
اإليصال الخاص بتأكيد الحجز.

 .7يمكن للعمالء إستالم الجهاز من المتجر مباشرة أو عن طريق اختيار طلب التوصيل المجاني لهم – يعتمد بحسب
إمكانيات و عمليات الموزع  -علما بأن إجراءات اإلستالم و/أو التوصيل ستكون متاحة بد ًء من  11أذار
.2018

 .8تحتفظ شركة سامسونج وفقا لتقديرها بالحق في إلغاء أو تعديل العرض أو تعديل أي من هذه الشروط واألحكام،
في أي وقت قبل فترة العرض أو خاللها.

 .9التتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه العميل ناجمة بما في ذلك الخسائر و/أو التأخير و/أو األضرار من أي نوع
فيما يرتبط بهذه الشروط واألحكام و/أو بالمشاركة في الطلب المسبق.

.10إذا قام العميل باإلشتراك في هذا العرض فإنه يقبل بأن أي نزاع قد 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 بالمملكة العربية السعودية.

