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Terms and Conditions  وط واألحكام  الشر

 

1. These Terms and Conditions comprise 
an Offer to customers purchasing 
Galaxy Z Fold4 & Z Flip4 (“Device(s)”) 
during the period between 1st October 
2022 and 31st December 2022 (the 
“Validity Period”) 

 
2. The Offer is available at Samsung 

Online Store (shop.samsung.com) 
(“Shops”) in the United Arab Emirates 
and Kuwait (“Territory”). 

 
3. customers may also be entitled to 

receive additional following Gifts on 
top of the current promotion available 
on the Shops (the (“Offer”): 
 

 
 

a. AED 500 or KWD 42 discount upon 
purchase of Samsung Galaxy Z Fold4 
and AED 250 or KWD 21 upon the 
purchase of Galaxy Z Flip4 in the 
Territory, subject to availability. 
 
 
 

b. 1 year subscription to Microsoft365 
worth AED 299 or KWD 24.99 . 

 
 

4. In order to benefit from the 

promotion, the customer must receive 

a unique coupon code from the 

participating partner. The customer is 

to use the coupon code on the Shops 

during the checkout page to unlock 

the Offer on their purchase of Devices.  

 
 

 
وط واألحكام عىل عرض يقوم من   .1 تشتمل هذه الشر

اءخالله العمالء    Galaxy    هواتف سامسونج  ل  شر

Z Fold4 & Z Flip4  )"وذلك   ، )"الجهاز" األجهزة  

ة  خالل   وحتر   2022اكتوبر     1  من   من  الممتدة  الفتر

  ."(العرض شيان  مدة)"  2022 ديسمت    31

 
نت   عت    سامسونج  متجر  عىل  العرض  يتوفر .2   اإلنتر

(shop.samsung.com"( ي    "(المتاجر( 
 
ف وذلك 

 . "(اإلقليم)"والكويت    اإلمارات العربية المتحدة

 
 

باإلضافة    التالية   الهدايا  عىل  الحصول للعمالءيحق   .3
  عت    سامسونج  متجر  المتوفر  عىلي    إلي هذا العرض

نت  : العرض"( )" اإلنتر
 
 

 
  42او    ا . د  500 بقيمة   قسيمة خصم . أ 

  Samsung اجهزة  كل  معد.ك 

Galaxy Fold 4    21د.ا او  250و 

  Samsung اجهزة  كل  معد.ك 

Galaxy Flip 4   ي  وذلك
اإلقليم   ف 

 .التوفر بحسب

 

 
اك  . ب  ي    اشتر

ف    Microsoft365سنه 
 د.ك.  24.99د.ا او  299تساوي  

 
 

  العميل   عىل  يجب  ، بهذا العرض  االستفادة  أجل  من .4

كاء    من  فريد   قسيمه   رمز   عىل   الحصول الشر

  رمز   استخدام  العميل  عىل   يجب .  المشاركي   

ي   القسيمة
  الخروج   صفحة  أثناء  المتاجر   ف 

اء اثناء  العرض  من لالستفادة   . األجهزة شر

 

 

http://www.samsung.com/ae
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5. The confirmation email should be 
retained by the customer as a proof of 
purchase and submitted to Samsung 
whenever required as a condition of 
acquiring the Devices. 

 
 

6. Samsung and its partners shall not be 
liable for any costs or damages that 
may incur as a result of the loss of the 
Confirmation Email. 

 
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 

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 

يد   العميل  يحتفظ أن  يجب .5 ي   بالت 
ون    للتأكيد   اإللكتر

اء  عىل  كدليل   لزم   كلما   سامسونج  إل  وإرساله  الشر
ط  األمر   . األجهزة عىل  للحصول كشر

 
 
 
 

كائها   سامسونج  تكون  لن .6   أي   عن  مسؤولي     وشر
ار   أو   تكاليف   بريد   لفقدان  نتيجة  تتكبدها   قد   أض 
ي  التأكيد 

ون   . اإللكتر

 
 

 

كائها   من  وأي  سامسونج  ال تتحمل .7   عن   المسؤولية  شر
اماتها  من   أي تنفيذ  عدم أو / و  تأخت   أي   بموجب  التر 
وط  هذه   حجر   تقييد   حدوث  عند   واألحكام  الشر
ي   بسبب  صحي 

،  أو   محىلي   وباء  أي  تفشر ي   أو   عالمي
  ف 

  الحكومة   من  مفروضة  أخرى  قيود   أي  وجود   حال
  أو   المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  اإلتحادية
  قوة   أي  حدوث   عند   أو   اإلمارات  من   ألي  المحلية
  بأي   للوفاء  سامسونج  إرادة  عن   خارجة  أخرى  قاهرة
امات   من  ي   عليها   المنصوص   االلتر 

وط   هذه   ف    الشر
 . واألحكام

 
 

 

 

 

سامسونج   .8 كة  شر لتقديرها تحتفظ  الخاص    وفقا 
ي إلغاء أو تعديل العرض أو تعديل أي من  

بالحق ف 
واألحكام وط  الشر ة  هذه  فتر قبل  وقت  أي  ي 

ف   ،
   . العرض أو خاللها 

 
 
 
 

ال تتحمل سامسونج أية مسؤولية تجاه عميل عن   .9
ر ض  و/أو  خسارة  بهذه   أي  مرتبط  نوع  أي  من 

ي 
ف  المشاركة  و/أو  واألحكام  وط  الحجز    الشر

    المسبق. 

 
 

ي   ذا قام العميلإ  .10
اك ف  هذا العرض فإنه يوافق    باالشتر

مهما كانت   المشاركة  عن  ينشأ  قد  نزاع  أي  بأن 
ي  
طبيعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو غت  مباشر ف 
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indirectly related to these Terms and 
Conditions shall be subject to, 
governed and construed by the laws 
and regulations of the country where 
the 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. 

لقواني     يخضع  واألحكام  وط  الشر أو  العرض  هذا 
وأن أي خالفات    ضمن اإلقليم حيث يقيم    الدولة

تسويتها  سيتم  واألحكام  وط  الشر بهذه  تتعلق 
ي  من قبل ا والنظر فيها  

 
لمحاكم ذات االختصاص ف

 الدولة. تلك 

 

 


