
Terms and Conditions 
Dubai Parks & Resorts 

وط وأحكام  شر
Dubai Parks & Resorts 

 This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers may be able to obtain a free 
one (1) annual pass for two (2) parks 
upon the purchase of one (1) annual 
pass for two (2) parks (“Offer”) to 
Dubai Parks and Resorts for customers 
purchasing the new Samsung Galaxy Z 
Fold2, S21, Note20, Fold, Z Flip, S20, 
S10, Note10, Note9, S9 (“Device(s)”) 
from Samsung brand shops and 
authorized retail Samsung stores in the 
United Arab Emirates.  

 The Offer can be accessed in a form of 
a voucher (“Voucher”) on the Samsung 
Members application pre-installed on 
the Device. 

 The Voucher can only be obtained on 
Samsung Members application 
(“Application”) pre-installed on the 
Device.  

 Customer can present the Voucher to 
the ticketing counters at Dubai Parks 
and Resorts in order to avail the Offer. 
 
 

 This Promotion is valid from the 1st of 
February 2021 until the 15th of July 
2021 (the “Promotion Period”).  
 

 The Dubai Parks and Resorts admission 
Terms and Conditions available on the 
link below shall apply to this Promotion  
https://www.dubaiparksandresorts.co
m/en/terms-and-conditions  
 

 Samsung does not guarantee and shall 
not by any means be held liable to the 
Voucher holder in any event he/she 
does not obtain access to Dubai Parks 
and Resorts for any reason or his/her 
inability to avail the Promotion terms 
and conditions. 

    ي ويج  )"العرض يشمل هذا العرض التر
)" ي ويج  فرصة للعمالء للحصول عىل  التر

ز  هي  ز  )"العرض"(تذكرة سنوية مجانية لمنتر
ي باركس   لدب 

ز هي  ز اء تذكرة سنوية لمنتر عند شر
اءللعمالء الذين ي آند ريزورتس  قومون بشر

 الجديد Samsung Galaxy Zهاتف 
Fold2, S21, Note20, Fold, Z Flip, 
S20, S10, Note10, Note9, S9   

"( من متاجر سامسونج األجهزة"/"الجهاز)"
ي  Samsungالتجارية ومتاجر 

ز
المعتمدة ف

 المتحدة. اإلمارات العربية 
 
 

 

   ي شكل قسيمة
يمكن الوصول إىل العرض فز

 Samsung"( عىل تطبيق قسيمةال)"
Members  .عىل الجهاز 

ً
 المحمل مسبقا

 

  القسيمة إال من خالل  عىل  الحصولال يمكن
  Samsung Membersتطبيق 

 . المحمل عىل الجهاز "( التطبيق)"
 

 حامىلي القسيمة تقديم القسيمة  عمالءعىل ال
ي تم الحصول عليها من التطبيق إىل شباك 

التر
ي  التذاكر 
ي باركس آند ريزورتسفز لإلستفادة  دب 
 . و الدخول  عرضمن ال

 

  ي هذا العرض ويج  اير  1ساري من التر فت 
ة العرض )" 2021يوليو  15حتر و  2021 فتر

ي  ويج   "(. التر
 

  وط وأحكام الدخول إىل ي باركس شر آند دب 
والمتوفرة  عىل الرابط الموضح  ريزورتس

ي  أدناه، ستطبق عىل هذا العرض ويج   التر
https://www.dubaiparksandresort

 conditions-and-s.com/en/terms 
 

 كة سامسونج غت  ضامنة وال مسؤولة  تعتت  شر
ي باركس عن عدم دخول حامل القسيمة إىل  دب 

ألي سبب من األسباب أو لعدم  آند ريزورتس
وط  تمكن العميل من االستفادة من شر

ي  وأحكام هذا العرض ويج   . التر
 
 
 
 

https://www.dubaiparksandresorts.com/en/terms-and-conditions
https://www.dubaiparksandresorts.com/en/terms-and-conditions
https://www.dubaiparksandresorts.com/en/terms-and-conditions
https://www.dubaiparksandresorts.com/en/terms-and-conditions


 The Voucher may not be exchanged for 
cash and cannot be used in conjunction 
with any other promotion.  
 

 Samsung reserves the right to modify, 
vary, delete or add to any of these 
Terms and Conditions at any time prior 
or during the Promotion Period. 

 

 Samsung shall not be liable to the 
Voucher holders for any loss and/or 
damages of any kind whatsoever, 
suffered in connection with the 
Promotion or Customer’s inability to 
avail the Voucher.  

 Any dispute of whatever nature directly 
or indirectly related to these Terms and 
Conditions, to the Voucher and/or its 
holder’s participation in the Promotion, 
shall be governed by the laws of the 
United Arab Emirates, and shall be 
resolved by the competent courts in 
the Emirate of Dubai, UAE.  

 

  وال ،
ً
ال يمكن استبدال القسيمة نقدا

ي  امن مع أي عرض ترويج  ز استخدامها بالتر
 آخر. 

 

  ي
ز
كة سامسونج لنفسها بالحق ف تحتفظ شر
، أو حذف، أو إضافة  إجراء أي تعديل، أو تغيت 
ي أي 

ز
وط واألحكام، ف عىل أي من هذه الشر
 . ي ويج  ة العرض التر  وقت قبل أو خالل فتر

 

  كة سامسونج غت  ضامنة وال مسؤولة تعتت  شر
ار، من أي نوع كانت،  عن أي فقدان و/ أو أضز
ي أو بعدم تمكن  ويج  وذات صلة بالعرض التر

من القسيمة ألي سبب  العميل من االستفادة
 كان. 

 

  ،يقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته
ة  ة أو غت  مباشر  بصورة مباشر

ً
سواء أكان متصال

وط واألحكام أو بالعرض ي  بهذه الشر ويج   التر
ي العرض

ي  و/أو بمشاركة العميل فز ويج  ، التر
ز دولة اإلمارات العربية  سيخضع لقواني 

فيه من قبل المتحدة، وسيتم تسويته والنظر 
، بدولة  ي ي إمارة دب 

المحاكم ذات االختصاص فز
 اإلمارات العربية المتحدة. 

 

  



 

Terms and Conditions 
OSN 

وط وأحكام  شر

OSN 

 This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers purchasing a Samsung 
Galaxy S21 series (“Device(s)”) from 
Samsung brand shops and authorized 
Samsung retail stores (“Stores”), may 
be able to obtain a voucher, in a form 
of an electronic voucher (“Voucher(s)”) 
consisting of six (6) months free trial to 
OSN streaming service (the “Service”). 
 

 This Promotion is valid in the United 
Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Oman, 
Bahrain, Egypt and Saudi Arabia (the 
“Territory”). 
 

 This Promotion is valid from the 21st of 
January 2021 up to the 31st of 
December 2021 (the “Promotion 
Period”). 
 

 This Offer is only available when 
purchasing the Devices from the 
Stores.   
 

 The Voucher is only accessible through 
Samsung Members application 
(“Application”) pre-installed on the 
Device.  
 

 Customers can avail their Voucher by 
following the redemption steps as 
outlined on the Application once they 
purchase a Device 
 

 This Voucher can only be redeemed 
once. 

 

 This Voucher is applicable to new OSN 
users only.  

 
 

 ي )" يشتمل ويج  "( العرضهذا العرض التر
ز العمالء الذين يقومون عىل فرصة  لتمكي 

اء   Samsungهواتف أي هاتف من بشر
  Galaxy S21 موديالت

"( من متاجر سامسونج األجهزة"،"الجهاز)"
ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة فقط من قبل 

كة سامسونج  ، للحصول عىل "(المتاجر)"شر
ونية )" ( "القسائم، ""قسيمةالقسيمة إلكتر

ي لمدة
ي مجابز  ستة ) تتكون من إصدار تجريت 

 "(. الخدمة)" OSNأشهر لخدمة بث  (6
 

  ي اإلمارات العربية
هذا العرض صالح فز

والكويت وعمان والبحرين وقطر المتحدة 
ومرص والمملكة العربية السعودية 

 "(. اإلقليم)"
 

  يناير  21من هذا العرض ساري المفعول
مدة شيان )" 2021ديسمت   31حتر و  2021

 ."(العرض 
 
 

  اء من  ألجهزةاهذا العرض متاح فقط عند شر
 المتاجر. 

 
 

  يمكن للعمالء الحصول عىل  القسيمة من
  Samsung Membersخالل تطبيق 

 عىل الجهاز. مسبقا "( المحمل التطبيق)"
 
 

  يمكن للعمالء االستفادة من القسيمة عن
كورة عىل التطبيق ذ طريق اتباع الخطوات الم

اء الجهاز  .بعد شر
 
 

  يمكن للعمالء االستفادة من القسيمة مرة
  واحدة فقط. 

 

  تشي هذه القسيمة عىل مستخدميOSN 
 الجدد فقط. 

 
 
 



 

 The Voucher may not be exchanged for 
cash and/or be used in conjunction 
with any other voucher or discount or 
promotion.  
 
 

 Limited quantity of Vouchers are 
available and the Promotion is subject 
to the Service general terms and 
conditions.  
 

 Samsung will be entitled at its sole and 
absolute discretion to terminate or 
modify the Promotion or to modify, 
vary, delete or add to any of these 
Terms and Conditions at any time prior 
or during the Promotion Period. 
 

 Samsung does not guarantee and shall 
not be liable to customers for any loss 
and/or damages of any kind 
whatsoever, suffered in connection 
with the Promotion or customer’s 
inability to avail the Voucher.  

 

 By participating in this Promotion, the 
customer accepts that any dispute of 
whatever nature which is directly or 
indirectly related to these Terms and 
Conditions or to the participation in 
this Promotion, shall be governed by 
the laws of the country of purchase 
within the Territory, and shall be 
resolved by the competent courts in 
that country.  

 

 

  وال  القسيمة ه يمكن استبدال هذال ،
ً
نقدا

امن مع أي خصم أو عرض  ز استخدامها بالتر
ي آخر.   ترويج 

 
 
 

  كمية محدودة من القسائم متاحة ويخضع
وط واألحكام العامة للخدمة العرض   . للشر

 
 
 

  كة سامسونج وفقا لتقديرها بالحق تحتفظ شر
ي إنهاء أو تعديل المزايا المرتبطة بالعرض ، أو 

ز
ف

إجراء أي تعديل أو تغيت  أو حذف أو إضافة 
ي أي 

وط واألحكام، فز عىل أي من هذه الشر
  . العرضمدة شيان وقت قبل أو خالل 

 
 

  كة سامسونج غت  مسؤولة عن أي تعتت  شر
ار، من أي نوع كانت، وذات  فقدان و/ أو أضز
صلة بالعرض أو بعدم تمكن العميل من 

 قسيمة ألي سبب كان. الاالستفادة من 
 
 
 

  ي هذا العرض فإنه
إذا قام العميل بالمشاركة فز

يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما 
كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو 
وط واألحكام  ي هذا العرض أو الشر

غت  مباشر فز
ز واألنظمة  يخضع ويفش وفقا للقواني 

اء  ي بلد الشر
وأن ضمن اإلقليم المعمول بها فز

 تسويته والنظر فيه من قبل أي خالف سيتم 
ي البلد حيث تم 

المحاكم ذات االختصاص فز
اء المنتج.   شر

 

 

  



 

Terms and Conditions 
Accor Hotels 

وط وأحكام  شر

Accor Hotels 

 This promotion (“Promotion”) consists 
of an opportunity whereby customers 
may be able to obtain up certain 
discounts (“Discount(s)”) outlined in 
Samsung Members smartphone 
application (“Application”) pre-
installed on the Devices, on hotel stays 
and restaurants from participating 
Accor hotels and restaurants in the 
UAE, Oman, Bahrain, Kuwait, and 
Qatar (“Benefits”) upon purchasing the 
new Samsung Galaxy Z Fold2, Note20, 
Fold, Z Flip, S21, S20, Note10, S10, 
device series (“Device(s)”) from 
Samsung brand shops and authorized 
retail Samsung stores in the United 
Arab Emirates (“Stores”). 

 
 

 This Promotion is valid from the 1st of 
February 2021 (the “Promotion Start 
Date”) until the 11th of May 2021 (the 
“Promotion End Date”). 
 
 

 Customers purchasing the Device can 
make their hotel stay booking and 
restaurants (“Booking(s)”) through the 
Application- Benefits section and 
obtain the Discount. 

 
 

 In order to avail the Discount on the 
participating hotel restaurants 
customers can get a voucher which can 
be found on the Application to avail the 
Discount accessible through Benefits, 
where they can present it to the 
restaurant and hotel personnel. The list 
of the participating restaurants and 
hotels are also accessible through the 
Application.  

 

 ي )" يشتمل ويج  العرض هذا العرض التر

ي  ويج  للعمالء الحصول "( عىل فرصة تتيح التر

 "(( الخصومات"/"الخصمعىل خصومات )"

ز   Samsungتطبيق عىل  كما هو مبي 

Members  "(المحمل عىل التطبيق )"

عىل اإلقامة الفندقية والمطاعم من الجهاز، 

ي اإلمارات 
ز
العربية فنادق أكور المشاركة ف

َمان ، البحرين ، الكويت ،المتحدة
ُ
قطر و  ، ع

أي هاتف من اء عند شر  "( وذلكالمزايا)"

 ,Samsung Galaxy Z Fold2هواتف 

Note20, Fold, Z Flip, S20, S21, 

, Note10, S10 "(من الجهاز /األجهزة )")

متاجر سامسونج ومتاجر التجزئة المعتمدة 

ي دولة اإلمارات العربية 
من سامسونج فز

 "(. المتاجرالمتحدة )"

 
 

  اير(  1هذا العرض ساري من َباط )فت 
ُ
ش

ي )" 2021 ويج  "( تاري    خ بداية العرض التر

ار )مايو(  11حتر  يَّ
َ
تاري    خ انتهاء )" 2021أ

ي  ويج   "(. العرض التر

 

  اء الجهاز يمكن للعمالء الذين يقومون بشر
اإلقامة الفندقية والمطاعم اجراء حجز 

"( من خالل الحجوزات")الحجز / )"
والحصول عىل   Benefitsمزايا         -تطبيقال

 .
ً
 الخصم تلقائيا

 
 

  ي الفنادق المشاركة أما
بالنسبة للمطاعم فز

يمكن للعمالء الحصول عىل قسيمة موجودة ف

 عىل التطبيق شاملة الخصم لالستفادة منه

ي  ،Benefits -من خالل الدخول إىل مزايا
والتر

ز لدى  ز المعنيي  يمكن إبرازها للموظفي 

. المطاعم والفنادق للحصول عىل الخصم

المطاعم  يمكن كذلك الوصول إىل قائمةو 

 والفنادق المشاركة من خالل التطبيق. 

 



 
 

 The Benefits shall be subject to the 
standard terms and conditions of Accor 
hotels available on the Accor website.  

 

 The Discount may not be exchanged for 
cash and cannot be used in conjunction 
with any other promotion.  

 

 Samsung reserves the right to modify, 

vary, delete or add to any of these 

Terms and Conditions at any time prior 

the Promotion End Date. 

 

 Samsung does not guarantee and shall 

not be liable to customers for any loss 

and/or damages of any kind 

whatsoever, suffered in connection 

with the Promotion or Customer’s 

inability to avail the Discount or 

Benefits.  

 

 Any dispute of whatever nature directly 

or indirectly related to these Terms and 

Conditions, shall be governed by the 

laws of the United Arab Emirates, and 

shall be resolved by the competent 

courts in the Emirate of Dubai, UAE.  

 

 

  تخضع جميع المزايا المرتبطة بالعرض
وط وأحكام فنادق  ي لشر ويج   Accorالتر

 . Accorالمتوفرعىل موقع 
 

  ،
ً
ال يمكن ضف او استبدال هذا الخصم نقدا
ي  امن مع أي عرض ترويج  ز او استخدامه بالتر

 آخر. 
 
 

  كة سامسونج لنفسها بالحق ي تحتفظ شر
ز
ف
تعديل أو تغيت  أو حذف أو إضافة عىل أي من 
ي أي وقت قبل 

ز
وط واألحكام، ف هذه الشر
 . ي ويج   تاري    خ انتهاء العرض التر

 
 

  كة سامسونج غت  مسؤولة عن أي تعتت  شر
ار، من أي نوع كانت، وذات  فقدان و/ أو أضز
ي أو بعدم تمكن العميل  ويج  صلة بالعرض التر

 كان. من االستفادة من العرض ألي سبب  
 

 

 

 

  ،يقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته
ة  ة أو غت  مباشر  بصورة مباشر

ً
سواء أكان متصال

ي  ويج  وط واألحكام أو بالعرض التر بهذه الشر
 ، ي ويج  ي العرض التر

و/أو بمشاركة العميل فز
ز دولة اإلمارات العربية  سيخضع لقواني 
المتحدة، وسيتم تسويته والنظر فيه من قبل 

، بدولة  المحاكم ي ي إمارة دب 
ذات االختصاص فز
 اإلمارات العربية المتحدة. 

 

 

  



Terms and Conditions 
6thstreet.com 

وط وأحكام  شر
6thstreet.com 

 This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers purchasing any of the 
following Samsung Galaxy 
Smartphone : Galaxy Z Fold2, Note20, Z 
Flip, Fold, S21, S20, Note10, S10 and 
Note9, A Series & M Series 
(“Device(s)”) from Samsung authorized 
retail stores in the United Arab 
Emirates, Kuwait, Qatar, Oman, 
Bahrain; may be able to obtain 20% 
Discount (“Discount”) on certain 
products on the following  link (“Link”)  
https://en-ae.6thstreet.com . 
 

 To avail the Discount customers are 
required to enter the code: 
SAMSUNG21 which is also available on 
Samsung Members application 
(“Application”) pre-installed on the 
Device. 
  

 This Promotion is valid in the United 
Arab Emirates from the 5th of February 
2021 until the 31st December 2021 
(the “Promotion Period”). 

 

 Customers can avail their Discount by 
following the steps as outlined on the 
Application. 

 

 The Discount may not be exchanged 
for cash and/or be used in conjunction 
with any other discount or promotion. 

  

 The Discount is subject to standard 
online shopping policies and terms and 
conditions stated on the Link.  
 

 Samsung will be entitled at its sole and 
absolute discretion to terminate or 
modify the Promotion or to modify, 
vary, delete or add to any of these 
Terms and Conditions at any time prior 

 ي )" يشتمل ويج  العرض هذا العرض التر
ي  ويج  ز العمالء الذين يقومون التر "( لتمكي 
اء  سامسونج هواتف أي هاتف من بشر

 ,Galaxy Z Fold2التالية:  جاالكسي 
, Fold, S21, S20, Note20, Z Flip

, A Series, M  Note9 S10,, Note10
Series"(مناألجهزة"،"الجهاز )"  المتاجر

المعتمدة من سامسونج باإلمارات العربية 
 الكويت ، قطر ، عمان ، البحرين ،المتحدة

"( عىل الخصم% )"20الحصول عىل خصم 
الرابط  عىلبعض منتجات المتاجر الخاصة 

 "( الرابطالتاىلي )"
 /ae.6thstreet.com-https://en  . 
 

 

 الء إدخال ملإلستفادة من الخصم عىل الع
 :   SAMSUNG21الرمز التاىلي

ً
المتوفر أيضا

 sSamsung Memberتطبيق  على
  . "( المحمل عىل الجهاز التطبيق)"

 
 
 

 ي اإلمارات العربية  يشي هذا العرض
فز

اير  5من  المتحدة  31وحتر    2021 فت 
ي )" 2021  ديسمت   ويج  ة العرض التر  "(. فتر

 
 

 عن  خصميمكن للعمالء االستفادة من ال
 . كورة عىل التطبيقذ طريق اتباع الخطوات الم

 
 
 

 وال  خصمال ه ال يمكن استبدال هذ ،
ً
يمكن نقدا

امن مع أي خصم أو عرض  ز استخدامه بالتر
ي آخر.   ترويج 

 

 يات لسياسة الخصمخضع ي وط الو  المشتر شر
 عىل الرابط. المتوفرة واألحكام 

 
 

  كة سامسونج وفقا لتقديرها بالحق تحتفظ شر
ي إنهاء أو تعديل أو تغيت  أو حذف أو إضافة 

فز
ي أي 

وط واألحكام، فز عىل أي من هذه الشر
 . ي ويج  ة العرض التر   وقت قبل أو خالل فتر

 

https://en-ae.6thstreet.com/
https://en-ae.6thstreet.com/


or during the Promotion Period. 
 

 Samsung does not guarantee and shall 
not be liable to customers for any loss 
and/or damages of any kind 
whatsoever, suffered in connection 
with the Promotion or Customer’s 
inability to avail the Discount.  

 

 By participating in this Promotion, the 
customer accepts that any dispute of 
whatever nature which is directly or 
indirectly related to these Terms and 
Conditions or to the participation in 
this Promotion, shall be governed by 
the laws of the United Arab Emirates, 
and shall be resolved by the competent 
courts in Dubai.  

 

 
 

  كة سامسونج غت  مسؤولة عن أي تعتت  شر
ار، من أي نوع كانت، وذات  فقدان و/ أو أضز
ي أو بعدم تمكن العميل  ويج  صلة بالعرض التر

 ألي سبب كان.  أو  لخصمامن االستفادة من 
 

 
 

  ي هذا العرض فإنه
ز
إذا قام العميل بالمشاركة ف

يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما 
كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو غت  
وط واألحكام  ي هذا العرض أو الشر

ز
مباشر ف

ز واألنظمة  يخضع ويفش وفقا للقواني 
ي 
ز
وأن  اإلمارات العربية المتحدةالمعمول بها ف
 م  تسويته والنظر فيه من قبلأي خالف سيت

ي 
ي المحاكم ذات االختصاص فز  . دب 

 

 

  



Terms and Conditions 
Bloomingbox.com 

وط وأحكام  شر
Bloomingbox.com 

 This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers purchasing any of the 
following Samsung Galaxy 
Smartphones: Galaxy Z Fold2, Note20, 
Z Flip, Fold, S21, S20, Note10, S10 and 
Note9, A Series and M Series 
(“Device(s)”) from Samsung authorized 
retail stores in the United Arab 
Emirates; may be able to obtain 20% 
Discount (“Discount”) on certain 
products on the following link (“Link”) 
https://www.bloomingbox.com. 
 

 

 To avail the Discount customers are 
required to enter the Code: BBSAM 
which is also available on Samsung 
Members application (“Application”) 
pre-installed on the Device. 
  

 

 This Promotion is valid in the United 
Arab Emirates from the 5th of February 
2021 until the 31st December 2021 
(the “Promotion Period”). 

 

 Customers can avail their Discount by 
following the steps as outlined on the 
Application. 

 

 The Discount may not be exchanged for 
cash and/or be used in conjunction 
with any other discount or promotion. 

 

 The Discount is subject to standard 
online shopping policies and terms and 
conditions stated on the Link.  
 

 Samsung will be entitled at its sole and 
absolute discretion to terminate or 
modify the Promotion or to modify, 
vary, delete or add to any of these 
Terms and Conditions at any time prior 

 ي )"هذا العرض  يشتمل ويج  العرض التر
ي  ويج  ز العمالء الذين يقومون التر "( لتمكي 
اء  سامسونج هواتف أي هاتف من بشر

 ,Galaxy Z Fold2التالية:  جاالكسي 
, Fold, S21, S20, Note20, Z Flip
,Note9 S10,, Note10 ,  مجموعة  A  و

M"(مناألجهزة"،"الجهاز )"  المتاجر
المعتمدة من سامسونج باإلمارات العربية 

% 20الحصول عىل خصم المتحدة 
"( عىل بعض منتجات المتاجر الخصم)"

 "(الرابطالرابط التاىلي )" عىلالخاصة 
https://www.bloomingbox.com. . 

 
 

 

  لإلستفادة من الخصم عىل العمالء إدخال
المتوفر فقط  BBSAM: عىل الجهاز الرمز التاىلي 

 Samsung Membersتطبيق  على
  . "( المحمل عىل الجهاز التطبيق)"

 
 
 

 ي اإلمارات العربية  يشي هذا العرض
فز

اير  5من  المتحدة  31وحتر    2021 فت 
ي )" 2021  ديسمت   ويج  ة العرض التر  "(. فتر

 
 

  عن  خصمللعمالء االستفادة من اليمكن
 . كورة عىل التطبيقذ طريق اتباع الخطوات الم

 
 
 

 وال  خصمال ه ال يمكن استبدال هذ ،
ً
نقدا

امن مع أي خصم أو يمكن  ز استخدامه بالتر
ي آخر.   عرض ترويج 

 

 يات الخصمخضع ي وط الو  لسياسة المشتر شر
 عىل الرابط. المتوفرة واألحكام 

 
 

  كة سامسونج وفقا لتقديرها بالحق تحتفظ شر
ي إنهاء أو تعديل أو تغيت  أو حذف أو إضافة 

فز
ي أي 

وط واألحكام، فز عىل أي من هذه الشر
 . ي ويج  ة العرض التر   وقت قبل أو خالل فتر

 

https://www.bloomingbox.com/
https://www.bloomingbox.com/


or during the Promotion Period. 
 

 Samsung does not guarantee and shall 
not be liable to customers for any loss 
and/or damages of any kind 
whatsoever, suffered in connection 
with the Promotion or customer’s 
inability to avail the Discount.  

 

 By participating in this Promotion, the 
customer accepts that any dispute of 
whatever nature which is directly or 
indirectly related to these Terms and 
Conditions or to the participation in this 
Promotion, shall be governed by the 
laws of the United Arab Emirates, and 
shall be resolved by the competent 
courts in Dubai.  

 

 
 

  كة سامسونج غت  مسؤولة عن أي تعتت  شر
ار، من أي نوع كانت، وذات  فقدان و/ أو أضز
ي أو بعدم تمكن العميل ويج   صلة بالعرض التر

 ألي سبب كان.  أو  لخصمامن االستفادة من 
 

 
 

  ي هذا العرض فإنه
ز
إذا قام العميل بالمشاركة ف

يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما 
كانت طبيعته سواء كان ذو ارتباط مباشر أو 
وط واألحكام  ي هذا العرض أو الشر

ز
غت  مباشر ف

ز واألنظمة  يخضع ويفش وفقا للقواني 
ي 
ز
وأن  اإلمارات العربية المتحدةالمعمول بها ف
 م  تسويته والنظر فيه من قبلأي خالف سيت

ي 
ي المحاكم ذات االختصاص فز  . دب 

 

 

  



Terms and Conditions 
Booking.com  

وط وأحكام  شر
Booking.com  

 This promotion (“Promotion”) consists 
of an opportunity whereby customers 
may be able to obtain 5% cashback on 
their Booking Wallet (“Discount”) on 
the hotel bookings done through 
booking.com. 
 
 

 This Promotion is limited to customers 
purchasing the new Samsung Galaxy Z 
Fold 2, Note20, Fold, ZFlip, S21,S20, 
S10, Note9, S9 or Note8 (“Device(s)”) 
from Samsung brand shops and 
authorized retail Samsung stores in the 
United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, 
Oman and Kuwait (“Store(s)”). 
 
 

 This Promotion is valid from the 5th of 
February 2021 until the 31st of 
December 2021 (the “Promotion 
Period”). 
 

 Customers purchasing the Device can 
make their hotel bookings 
(“Booking(s)”) by accessing the 
Booking.com link on Samsung 
Members application (“Application”) 
pre-installed on the Device in order to 
receive the Discount. 
 

 All Bookings shall be subject to 
standard policies of Booking.com   

 
 

 The Discount may not be exchanged for 
cash and cannot be used in conjunction 
with any other promotion.  
 

 Samsung reserves the right to modify, 
vary, delete or add to any of these 
Terms and Conditions at any time prior 
or during the Promotion Period. 

 

 ي )" يشتمل ويج  العرض هذا العرض التر
ي  ويج  "( عىل فرصة يمكن للعمالء من التر
داد نقدي بقيمة الحصول عىل خاللها  استر

"( الخصم)" Booking% عىل محفظة 5
ي تتم عت  

عىل الحجوزات الفندقية التر
booking.com  . 

 
 

  يقترص هذا العرض عىل العمالء الذين يقومون
اء  هواتف سامسونج أي هاتف من بشر

, lipfFold, ZZ Fold 2, Note20, Galaxy 
S21, S20, S10, Note9, S9 or Note8 

"( من متاجر سامسونج األجهزة" "،جهازال)"
ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

سامسونج فز
البحرين، قطر، عمان، الكويت 

 "(. المتاجرالمتجر/ )"
 

  ي من ويج  شباط  5يشي هذا العرض التر
اير( ) ( األكانون   31إىل  2021فت  ول )ديسمت 

ي “) 2021 ويج  ة العرض التر  (. ”فتر
 

 

  ي هذه األجهزة إجراء عىل العمالء من مشتر
"( عت  الدخول إىل الحجوزاتحجوزاتهم )"

من خالل  Booking.comرابط الموقع 
 Samsung Membersتطبيق  

ي الجهاز حتر يحق التطبيق)"
"( المحمل فز

 لهم الحصول عىل الخصم. 
 

  

  ستخضع جميع الحجوزات لسياسات
Booking.com  .االعتيادية 

 
 

  وال استخدامه ،
ً
ال يمكن استبدال الخصم نقدا

ي آخر.  امن مع أي عرض ترويج  ز  بالتر
 
 

  ي
كة سامسونج لنفسها بالحق فز تحتفظ شر

، أو حذف، أو إضافة  إجراء أي تعديل، أو تغيت 
ي أي 

وط واألحكام، فز عىل أي من هذه الشر
. وقت قبل أو  ي ويج  ة العرض التر  خالل فتر

 
 



 Samsung does not guarantee and shall 
not be liable to customers for any loss 
and/or damages of any kind 
whatsoever, suffered in connection 
with the Promotion or customer’s 
inability to avail the Discount.  

 Any dispute of whatever nature directly 
or indirectly related to these Terms and 
Conditions, shall be governed by the 
laws of the country where the Device 
was purchased from the Store, and 
shall be resolved by the competent 
courts in that country.  

  كة سامسونج غت  ضامنة وال مسؤولة تعتت  شر
ار، من أي نوع كانت،  عن أي فقدان و/ أو أضز
ي أو بعدم تمكن  ويج  وذات صلة بالعرض التر
العميل من االستفادة من الخصم ألي سبب 

 كان. 
 

  ،يقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته
 بصورة مب

ً
ة سواء أكان متصال ة أو غت  مباشر اشر

ز  وط واألحكام، سيخضع لقواني  بهذه الشر
اء الجهاز من دولة ال المتجر، حيث تم شر

وسيتم تسويته والنظر فيه من قبل المحاكم 
ي تلك الدولة. 

ز
 ذات االختصاص ف

 

 

  



Terms and Conditions  
Careem 

وط واألحكام  الشر
Careem 

 These Terms and Conditions 
comprise an offer (“Offer”) of 
discounts on Careem rides only to 
customers (“Customers”) using 
Samsung Members Application 
(“App”) pre-installed on their 
Samsung Galaxy Z Fold2, Note20, 
Fold, Z Flip, S21, S20, Note 10, 
S10Galaxy S9, S8,  Note8, Note9, A 
Series (the “Device(s)”). 

 
 

 The Offer is available in United Arab 
Emirates, Kuwait, Bahrain and 
Qatar (“Territory”). 

 

 The Offer includes discounts for the 
Device users (“Users”) as per the 
following :  

1. For Kuwait: – 15% discount on 
rides amounting to maximum of 
1 KWD. The Customers shall not 
be able to avail this Offer for 
more than 5 rides per month. 

2. For Bahrain - 15% discount on 
rides, amounting to maximum 
of 1 BHD. The Customer shall 
not be able to avail this Offer for 
more than 5 rides per month. 

3. For UAE - 20% discount on rides, 
amounting to maximum of 15 
AED, The Customer shall not be 
able to avail this Offer for more 
than 3 rides per month. 

4. For Qatar - 15% discount on 
rides amounting to maximum of 
10 QAR, The Customer shall not 
be able to avail this Offer for 
more than 5 rides per month.  

 
 

 The Offer is valid from the 5th of 
February 2021 up to the 31st of 
December 2021 (“Offer Period”). 
 

  وط واألحكام من عرض خصومات تتألف هذه الشر
 ةمخصص Careem"( عىل رحالت كريم العرض)"

"( من مستخدمي تطبيق العمالءللعمالء )"
Samsung Members "(المحمل التطبيق )"

 
ً
 ,Galaxy Z Fold2 عىل هواتفهم التالية: مسبقا

Note20,  Fold, Z Flip, S21, S20, Note 10, 
S10Galaxy S9, S8,  Note8, Note9, A 

 Series"(األجهزة .)"  
 
 
 
 

  باإلمارات العربية المتحدةهذا العرض متوفر ،
 "(. اإلقليم)"قطر، و البحرين، و الكويتو 

 
 

  لمستخدمي خصومات مقدمة يشمل العرض عىل
 الفئات التالية: "(  بحسب المستخدمي   األجهزة )"

 
رحالت بحد أقىص ال٪ خصم عىل 15 -الكويت  .1

ي  1
من االستفادة  الءلن يتمكن العم. دينار كويتر

ي الشهر  5من هذا العرض ألكتر من 
 . رحالت فز

بحد أقىص  رحالتال٪ خصم عىل 15 -البحرين  .2
1  . ي

من  الءلن يتمكن العم  دينار بحريتز
رحالت  5الستفادة من هذا العرض ألكتر من ا

ي الشهر 
 . فز

بحد  رحالتال٪ عىل 20خصم  -اإلمارات  .3
.  15أقىص  ي

من  الءلن يتمكن العم درهم إمارابر
رحالت  3االستفادة من هذا العرض ألكتر من 

ي الشهر 
 . فز

بحد أقىص  رحالتال٪ خصم عىل 15 -قطر  .4
من  الءلن يتمكن العم ريال قطري.  10

رحالت  5االستفادة من هذا العرض ألكتر من 
ي الشهر 

  . فز
 
 
 
 
 
 
 
 

  اير  5يشي العرض من ديسمت   31إىل  2021فت 
ة العرض)" 2021  "(. فتر

 



 The Offer is applicable on Careem 
Economy, Max, Business and 
Careem Kids car type. 
 

 In order to avail the Offer, 
Customers are required to use the 
Careem promo code (which will be 
valid during the Offer Period) they 
receive upon accessing the 
Samsung Members App, and agree 
to the terms and conditions as 
provided in the App. 
 

 This Offer is not available after the 
last day of the Offer Period and 
Customers shall not be able to 
utilize it thereafter. 

 

 The Offer cannot be exchanged for 
cash and cannot be used in 
conjunction with any other 
discount or promotion. 

  

 Samsung shall not be liable to the 
Customer for any loss and/or 
damages of any kind suffered in 
connection with utilizing this Offer 
or the inability to use this Offer. 
 

 Samsung shall be entitled at its sole 
and absolute discretion to 
terminate or modify the benefits 
associated with the Offer or to 
modify, vary, delete or add to any of 
these Terms and Conditions at any 
time prior or during the Offer 
Period. 
 

 Any dispute of whatever nature 
directly or indirectly related to 
these Terms and Conditions or to 
the Customers, shall be governed 
by the laws of the country within 
the Territory where the Offer is 
provided, and shall be resolved by 
the competent courts in that 
country.  

 

 يشي هذا العرض عىل سيارات  :  النوع التاىلي
Careem Economy  وMax  وBusiness  و

Careem Kids . 
 

 رمز استخدام  الءلالستفادة من العرض عىل العم
ة  Careemالعرض  )والذي سيكون ساري خالل فتر

ي التطبيق و الذي استلمالعرض( 
ز
ه عند الدخول ف

ي  موعند قبوله
ز
وط واألحكام الموضحة ف للشر

  التطبيق. 
 

 
 
 

  ة هذا العرض غت  متوفر بعد انتھاء اليوم األخت  من فتر
ال يحق للعمالء االستفادة منه بعد وبالتاىلي العرض ، 

   ذللك. 
 
 

  وال استخدامه ال ،
ً
يمكن استبدال هذا العرض نقدا

ي آخر.  امن مع أي خصم أو عرض ترويج  ز  بالتر
 
 
 

   كة سامسونج غت  مسؤولة عن أي فقدان تعتت  شر
ار، من أي نوع كانت، وذات صلة بالعرض  و/ أو أضز

من االستفادة من العرض ألي  الءأو بعدم تمكن العم
 سبب كان. 

 
 

  كة سامسونج لنفسها ي إنهاء أو  تحتفظ شر
بالحق فز

تعديل المزايا المرتبطة بالعرض، أو إجراء أي تعديل 
وط  أو تغيت  أو حذف أو إضافة عىل أي من هذه الشر

ة العرض.  ي أي وقت قبل أو خالل فتر
 واألحكام، فز

 
 
 
 
 

 بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء  الءيقر العم
ة بهذه  ة أو غت  مباشر  بصورة مباشر

ً
أكان متصال

وط واألحكام أو بالعرض و/أو ب ي الالشر
مشاركة فز

ز  ضمن اإلقليم دولة الالعرض، سيخضع لقواني 
من والنظر فيه ، وسيتم تسويته مقدم العرض حيث

ي تلك الدولة. 
 قبل المحاكم ذات االختصاص فز

 



 

Terms and Conditions  
Cleartrip 

وط واألحكام  الشر
Cleartrip 

 This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers (“Customer(s)”) may obtain 
an instant discount (“Discount(s)”) on 
Airline Tickets, Hotel Bookings and UAE 
Local Activities (“Bookings”) upon the 
purchase (“Purchase(s)”) of the new 
Samsung Galaxy Z Fold2, Note20, Fold. 
Z Flip, S21, S20, S10, Note10, Series 
(“Device(s)”) in the United Arab 
Emirates, Qatar, Oman, Kuwait and 
Bahrain (“Territory”) from Samsung 
authorized retail stores (the”Store”).  

 

 Cleartrip will provide discounts on 
flights and hotels as follows: 

o Flights: Discounts not 
exceeding AED 1000 on 
economy class tickets and not 
exceeding AED 2000 on first 
and business class on selected 
airlines . 
 

o Hotels: Discounts not 
exceeding AED 1000 on hotels 
booking . 

 

 Upon completing the Purchase and 
therefore receiving the Device 
Customers receive two (2) 
complimentary vouchers (“Vouchers”) 
for either of the Bookings. 

 The Vouchers include the Discount 
which is pre-installed on the Device 
Samsung Members application 
(“Application”).   
 

 The Promotion is valid across Samsung 
Brand shops and Samsung authorized 
retail stores in the Territory.  
 

 The Promotion is valid from the 15th of 
February 2021 until the 31st of 

 ( ي ويج  و"يشتمل هذا العرض التر العرض التر
ي  العمل""،العميل") ( عىل فرصة للعمالء"يج 
"،"خصم"( للحصول عىل خصم فوري )"اء

ان( عىل خصومات" الحجوزات و  تذاكر الطت 
ي اإلماراو  الفندقية

ز
األنشطة المحلية المقامة ف

اء )"الحجوزات")ت  اء"( عند شر ( هات"الشر
Samsung Galaxy Z Fold2, Note20ف 

Fold. Z Flip, S20, S21, S10, Note10, 
ي كل من "األجهزة""، الجهاز") ,

ز
ا(، وذلك ف

م، و قطر و ، إلمارات العربية المتحدة
ُ
سلطنة ع

من متا  ("اإلقليم") البحرين، و الكويت، و ان
 . "(المتجر)" جر البيع المعتمدة لسامسونج

 

  توفرCleartrip خصومات عىل الرحالت الج
 : كما يىلي وية  

o الرحالت الجوية: خصومات ال تتج
درهم عىل الدرجة السيا 1000اوز 

درهم عىل  2000حية و ال تتجاوز 
الدرجة األوىل ودرجة رجال األعمال

كات   ان مختارة. العىل بعض شر  طت 
 

o  100الفنادق: خصومات ال تتجاوز
 درهم عىل حجز الفنادق.  0

 
 

 ،اء الجهاز يستطيع العمالء الذين يقومون بشر
ز )قس علت الحصول  القسا") أ مجان (2يمتي 

 من الحجوزات.  واحدة  ( ألي"ئم
 
 

 بالجهاز م تتضمن القسائم خصومات، مثبتة
ا") Samsung Membersتطبيق ن خالل 
 ( المحمل عىل الجهاز. "لتطبيق

 
 

  ي جميع متاجر يطبق
ي فز ويج  هذا العرض التر

سامسونج ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة م
ي 
 . اإلقليمن قبل سامسونج فز

 

  ي من ويج  اير )شباط( 15يشي العرض التر فت 
 2021ول( األديسمت  )كانون  31إىل  2021 
ي ") ويج  ة العرض التر  (. "فتر

 
 



December 2021 (the “Promotion 
Period”). 
 

 

 The Vouchers can be availed to utilise 
Discount for: (i) Airline Tickets; (ii) 
Hotel Bookings; as available on the 
following  website:   
https://www.cleartrip.ae/offers/uae/S
amsung  and as per the terms and 
conditions on the website. 
 

 In order to avail the Discount 
Customers shall complete their 
Booking only through both Cleartrip 
website and Cleartrip mobile 
application. 

 

 Terms of availing Voucher Discount: (i) 
Discount may not be applied more than 
twice for Airline Tickets and Hotel 
Bookings. (ii) the first Discount to be 
utilized whether Airline Tickets; or 
Hotel Bookings may be used between 
15th February 2021 to 30 June 2021; 
and the second Discount to be utilized 
with Airline Tickets; or Hotel Bookings 
may be used between 1 July 2021 to 31 
December 2021.  

 

 The Discount shall not include any Gov
ernment taxes and service charges. 
 

 The Discount may not be transferable, 
negotiable, and/or be exchanged for ca
sh and cannot be used in conjunction 
with any other offer or discount. 
 

 This Discount may not be used in conju
nction with any other offer available o
n www.cleartrip.ae or any other Cleart
rip sites. 
 

 Samsung does not guarantee and shall 
not by any means be held liable to the 
Customer in any event the Customer 
does not obtain any booking 

  ي اجراء
ز
القسائم متوفرة لالستفادة منها  ف

ان( iالخصم عىل )  )ii(، تذاكر الطت 
، وهي متاحة عىل الموقع الحجوزات الفندقية

ي : 
وبز   االلكتر

https://www.cleartrip.ae/offers/ua
e/Samsung  وط واألحكام  للشر

ً
وفقا

ي الموقع. 
ز
 المنصوص عليها ف

 

  لالستفادة من الخصم، عىل العمالء اتمام
أو تطبيق  Cleartripحجزهم فقط عت  موقع 

Cleartrip . 
 
 
 

  :وط االستفادة من قسائم الخصم ال  (i)شر
ي ما 

ز فز يمكن استعمال الخصم أكتر من مرتي 
ان و الحجوزات الفندقية  يخص تذاكر الطت 

(ii)  يمكن استخدام الخصم األول عىل تذاكر
ة ما  ان أو الحجوزات الفندقية خالل الفتر الطت 

ز  اير )شباط(  15بي  يونيو  30إىل  2021فت 
بالنسبة لالستفادة من أما  2021)حزيران( 

ان، أو  ي عىل تذاكر الطت 
الخصم الثابز

ة  الحجوزات الفندقية فيكون ذلك خالل الفتر
ديسمت   31إىل  2021يوليو )تموز(  1من 

  . 2021ول( األ)كانون 
 

 ائب حكو ي أي ضز ويج  لن يتضمن العرض التر
 مية أو رسوم خدمات. 

 

  إن .
ً
الخصم غت  قابل للتحويل او للرصف نقدا

امن مع أي عرض أو  كما  ز ال يمكن استعماله بالتر
 خصم آخر. 

 
 

 امن م ز ال يمكن االستفادة من هذا الخصم بالتر
www.cleartrع أي خصم آخر متوفر عىل 

ip.ae  أو أي من مواقعCleartrip  .األخرى 
 

 ي حال ع
تعتت  سامسونج غت  ضامنة للعميل فز

دم حصوله عىل تأكيد حجز ألي سبب كان أو 
وط وأحكام  االستفادة من الخصم بسبب شر

Cleartrip  . 
 
 
 
 
 

https://www.cleartrip.ae/offers/uae/Samsung
https://www.cleartrip.ae/offers/uae/Samsung
https://www.cleartrip.ae/offers/uae/Samsung
http://www.cleartrip.ae/
https://www.cleartrip.ae/offers/uae/Samsung
https://www.cleartrip.ae/offers/uae/Samsung
http://www.cleartrip.ae/
http://www.cleartrip.ae/
http://www.cleartrip.ae/


confirmation for any reason or avail 
any Discount due to Cleartrip terms 
and conditions.  
 
 

 Samsung shall not be liable to 
Customers for any loss and/or damages 
of any kind whatsoever, suffered in 
connection with the Promotion or 
customer’s inability to avail the 
Discount.  

 Samsung shall be entitled at its sole and 
absolute discretion to terminate or 
modify the benefits associated with the 
Promotion or to modify, vary, delete or 
add to any of these Terms and 
Conditions at any time prior or during 
the Promotion Period.  
 

 Any dispute of whatever nature directly 
or indirectly related to these Terms and 
Conditions or to the Customers, shall 
be governed by the laws of the country 
where the Device was purchased from 
the Store located within the Territory, 
and shall be resolved by the competent 
courts in that country.   

 

  كة سامسونج غت  مسؤولة عن أي تعتت  شر
ر، أيا كان نوعه، له صلة  فقدان و/ أو ضز
ي أو بعدم تمكن العميل من  ويج  بالعرض التر

 الخصم ألي سبب كان. ن ماالستفادة 
 
 

  ،كة سامسونج لنفسها بالحق تحتفظ شر
ي 
ز
ز المعمول بها، ف  للقواني 

ً
وبملء إرادتها وفقا

إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة للمزايا 
، أو إجراء أي  ي ويج  المرتبطة بالعرض التر
، حذف أو إضافة عىل أي من  تعديل، تغيت 
ي أي وقت سواء 

ز
وط واألحكام، وف هذه الشر

ي أو خاللها.  ويج  ة العرض التر  قبل فتر
 

  سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة
وط واألحكام أو  ة بهذه الشر ة أو غت  مباشر مباشر
يعات  ز والتشر بالعمالء، لحكم وتفست  القواني 

ي 
اء الجهاز  حيثدولة الالمعمول بها فز تم شر

، وكذلك ضمن اإلقليم المتجر المعتمد  من
ي 
 دولة. تلك اللقرارات المحاكم المختصة فز

 
 

 

 

 

 

  



Terms and Conditions 
GNC 

وط وأحكام  شر

GNC 

 This promotion (the “Promotion”) 
consists of an opportunity whereby 
customers purchasing any of the 
following Samsung Galaxy 
Smartphone : Galaxy Z Fold2, Note20, Z 
Flip, Fold, S21, S20, Note10, S10 and 
Note9, A Series & M Series 
(“Device(s)”) from Samsung authorized 
retail stores in the United Arab 
Emirates, Kuwait, Qatar, Oman, 
Bahrain (the ”Territory”) ; may be able 
to obtain 15% Discount (“Discount”) 
on certain products on the following 
link (“Link”) https://www.gnc-
mena.com . 
 

 To avail the Discount customers are 
required to enter the Code: 
SAMSUNG21 which is also available on 
Samsung Members application 
(“Application”) pre-installed on the 
Device. 
  

 

 This Promotion is valid in the United 
Arab Emirates from the 5th of February 
2021 until the 31st of December 2021 
(the “Promotion Period”). 

 

 Customers can avail their Discount by 
following the steps as outlined on the 
Application. 

 

 The Discount may not be exchanged 
for cash and/or be used in conjunction 
with any other discount or promotion. 

  

 The Discount is subject to standard 
online shopping policies and terms and 
conditions stated on the Link.  
 
 
 

 ي )" يشتمل ويج  العرض هذا العرض التر

ي  ويج  ز العمالء الذين يقومون التر "( لتمكي 

اء  سامسونج هواتف أي هاتف من بشر

 Z Fold2, Galaxyالتالية:  جاالكسي 

, S20 S21, Fold,, Z FlipNote20, 

A Series, M ,  Note9 ,S10, Note10

Series"(مناألجهزة"،"الجهاز )"  المتاجر

المعتمدة من سامسونج باإلمارات العربية 

  الكويت ، قطر ، عمان ، البحرين ،المتحدة

% 15الحصول عىل خصم "(، اإلقليم)"

"( عىل بعض منتجات المتاجر الخصم)"

:  "(الرابطالرابط التاىلي )"  عىلالخاصة 

mena.com-https://www.gnc . 

 

  لإلستفادة من الخصم عىل العمالء إدخال

 SAMSUNG21: الرمز التاىلي عىل الجهاز 

 عىل التطبيق
ً
 المتوفر فقط على المتوفر أيضا

 Samsung Membersتطبيق 

  . "( المحمل عىل الجهاز التطبيق)"

 
 

 ي اإلمارات العربية  يشي هذا العرض
فز

اير  5من  المتحدة  31وحتر    2021 فت 

ي )" 2021  ديسمت   ويج  ة العرض التر  "(. فتر

 
 

 عن  خصميمكن للعمالء االستفادة من ال

 . كورة عىل التطبيقذ طريق اتباع الخطوات الم

 

 

 وال  خصمال ه ال يمكن استبدال هذ ،
ً
يمكن نقدا

امن مع أي خصم أو عرض  ز استخدامه بالتر

ي آخر.   ترويج 

 

 يات الخصمخضع ي وط الو  لسياسة المشتر شر
 عىل الرابط. المتوفرة واألحكام 

 
 
 
 
 

https://www.gnc-mena.com/
https://www.gnc-mena.com/
https://www.gnc-mena.com/


 Samsung will be entitled at its sole and 

absolute discretion to terminate or 

modify the Promotion or to modify, 

vary, delete or add to any of these 

Terms and Conditions at any time prior 

or during the Promotion Period. 

 

 Samsung does not guarantee and shall 

not be liable to customers for any loss 

and/or damages of any kind 

whatsoever, suffered in connection 

with the Promotion or customer’s 

inability to avail the Discount.  

 

 By participating in this Promotion, the 

customer accepts that any dispute of 

whatever nature which is directly or 

indirectly related to these Terms and 

Conditions or to the participation in 

this Promotion, shall be governed by 

the laws of the country from where the 

Device was purchased within the 

Territory, and shall be resolved by the 

competent courts in that country.  

 

  كة سامسونج وفقا لتقديرها بالحق تحتفظ شر
ي إنهاء أو تعديل أو تغيت  أو حذف أو إضافة 

ز
ف

ي أي 
ز
وط واألحكام، ف عىل أي من هذه الشر
 . ي ويج  ة العرض التر   وقت قبل أو خالل فتر

 
 
 
 

  كة سامسونج غت  مسؤولة عن أي تعتت  شر

ار، من أي نوع كانت، وذات  فقدان و/ أو أضز

ي أو بعدم تمكن العميل  ويج  صلة بالعرض التر

 ألي سبب كان.  أو  لخصمامن االستفادة من 

 
 
 
 

  ي هذا العرض فإنه
إذا قام العميل بالمشاركة فز

يقبل بأن أي نزاع قد ينشأ عن المشاركة مهما 
سواء كان ذو ارتباط مباشر أو غت  كانت طبيعته 

وط واألحكام  ي هذا العرض أو الشر
مباشر فز

ز واألنظمة  يخضع ويفش وفقا للقواني 
ي 
اء الجهاز المعمول بها فز الدولة حيث تم شر
وأن أي خالف سيتم  تسويته  ضمن اإلقليم،

المحاكم ذات االختصاص  والنظر فيه من قبل
ي 
 . تلك الدولةفز

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terms and Conditions 
Kcal  

وط واألحكام  الشر
Kcal 

 This promotion (the “Promotion”) 
comprises an opportunity whereby 
customers may be able to obtain 
certain discounts on meals 
(“Discount(s)”) from Kcal brands (Kcal 
Extra, Kcal Life) upon the purchase of 
the new Samsung Galaxy Z Fold2, 
Note20, Fold, ZFlip, S21, S20 series, 
S10 and Note10, Note9 series (the 
“Device(s)”) from authorized retailers 
in the United Arab Emirates. 

 

 The Promotion is valid from the 5th of 
February 2021 up to the 31st of 
December 2021 (“Promotion 
Period”). 
 

 The Discount can be obtained through 
accessing the Samsung Members 
application pre-installed on the 
Device. 

  

 Discounts comprises of the following: 
1- Kcal Extra: Free two (2) Weeks Kcal 
Extra meal plan when signing up for 
four (4) weeks on set to go meal plans 
provided by Kcal 
2- Kcal Life: 20% off on Kcal life 
restaurants in the UAE 
 

 In order to avail the Promotion, 
customers are required to use the 
promo code they receive upon 
accessing the Kcal banner on the 
Samsung Members application and 
agree to the terms and conditions as 
provided therein and follow the 
instructions provided therein to avail 
the discount.  

 Samsung does not guarantee and shall 
not by any means be held liable to 
customer in any event a customer 
cannot avail the discount due to the 

  ي ويج  العرض "(يشتمل هذا العرض التر
ي  ويج  عىل فرصة الحصول عىل بعض  )"التر

( عىل "الخصومات، ""الخصمالخصومات )"
 (Kcal Extra, Kcal Life) أو Kcalوجبات 

اء هاتف   ,Galaxy Z Fold2وذلك فقط عند شر
, Fold , ZFlip  فئةS21, Note20S20,  

,Galaxy S10e أوS10 أوS10 أو +Note10   او
Note10 أو هواتف فئة+Note9 "(الجهاز )"

ي 
ز
اإلمارات  من متاجر البيع بالتجزئة المعتمدة ف

 . العربية المتحدة
 
 

  ي من ويج  اير(   5يشي العرض التر شباط )فت 
( األكانون   31إىل  2021  2021ول )ديسمت 

ي )" ويج  ة العرض التر  "(. فتر
 
 

  من خالل تطبيق  مالخصيمكن الوصول إىل
Samsung Members   عىل 

ً
المحمل مسبقا

 الجهاز. 
 
 

 : ما يىلي  الخصوماتشمل تس

1. Kcal Extra خطة وجبات مجانية من :

Kcal Extra  ز ند ع( 2)لمدة أسبوعي 

ي خطة الوجبات لمدة 
 أسابيع ( 4)التسجيل فز

2. Kcal Life عىل مطاعم 20: خصم %Kcal 
Life ي اإلمارات
 . العربية المتحدة فز

 

  ز عىل ي ، يتعي  ويج  لالستفادة من العرض التر
ي الذي يتلقونه  ويج  العمالء استخدام الرمز التر

ي تطبيق  Kcalعند الدخول إىل 
 Samsungفز

Members  وط واألحكام والموافقة عىل الشر
ي هذا التطبيق وإتباع 

المنصوص عليها فز
 اإلرشادات لالستفادة من الخصم. 

 
 

 

 



additional terms and conditions from 
KCal. 

 These Discounts are not available 
after the last day of the Promotion 
Period and customers shall not be able 
to utilize it thereafter. 

 

 This Promotion cannot be exchanged 
for cash and cannot be used in 
conjunction with any other discount 
or promotion. 

  
 

 Samsung shall not be liable to the 
customer for any loss and/or damages 
of any kind suffered in connection 
with utilizing this Promotion or the 
inability to use this Promotion. 

 

 Samsung shall be entitled at its sole 
and absolute discretion to terminate 
or modify the benefits associated with 
the Promotion or to modify, vary, 
delete or add to any of these Terms 
and Conditions at any time prior or 
during the Promotion Period. 

 

 Any dispute of whatever nature 
directly or indirectly related to these 
Terms and Conditions or to the 
customers, shall be governed by the 
laws of the United Arab Emirates, and 
shall be resolved by the competent 
courts in the Emirate of Dubai, in the 
United Arab Emirates.  

  سامسونج غت  ضامنة وال مسؤولة عن عدم

وط  حصول العمالء عىل أي خصومات بسبب شر

 . االضافية Kcalوأحكام 

 

 

 غت  متوفر بعد انتھاء اليوم  الخصومات ههذ
 ، ي ويج  ة العرض التر ال يحق وبالتاىلي األخت  من فتر

 بعد للك.  ا للعمالء االستفادة منه
 
 

  وال ال يمكن استبدال هذا العرض ،
ً
ي نقدا ويج  التر

ي  امن مع أي خصم أو عرض ترويج  ز استخدامه بالتر
 آخر. 

 

  كة سامسونج غت  مسؤولة عن أي فقدان تعتت  شر
ار، من أي نوع كانت ذات صلة  العرض بو/ أو أضز

ي  ويج  أو بعدم تمكن العميل من االستفادة من  التر
ي  ويج   ألي سبب كان.  العرض التر

 

 

  ي إنهاء
كة سامسونج لنفسها بالحق فز تحتفظ شر

ي بأو تعديل المزايا المرتبطة  ويج  ، أو العرض التر
إجراء أي تعديل أو تغيت  أو حذف أو إضافة عىل 
ي أي وقت قبل 

وط واألحكام، فز أي من هذه الشر
 . ي ويج  ة العرض التر  أو خالل فتر

 

 

 

  يقر العميل بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته، سواء
ة بهذه أكان م ة أو غت  مباشر  بصورة مباشر

ً
تصال

وط واألحكام أو  ي بالشر ويج  و/أو  العرض التر
ي 
ي بمشاركة العميل فز ويج  سيخضع  العرض التر

ز دولة اإلمارات العربية المتحدة، وسيتم  لقواني 
من قبل المحاكم ذات والنظر فيه تسويته 

، بدولة اإلمارات العربية  ي ي إمارة دب 
االختصاص فز

 المتحدة. 
 

 

  



Terms and Conditions  
YouTube 

وط واألحكام  الشر
YouTube 

- This YouTube Premium two (2) month 
free trial offer (the “Offer”) is provided to 
customers in the UAE, Qatar, Kuwait, 
Oman and Bahrain (the “Territory”) who 
purchase from any authorized Samsung 
store in the Territory, any Samsung 
Galaxy device except the following 
Samsung Galaxy S21 (S21+, S21 Ultra), 
Galaxy S20 (S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, 
S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G), Galaxy 
Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Fold, 
Galaxy Fold 5G, Galaxy Fold 2, Tab S6 Lite, 
Note20 (N20, N20 5G, N20 Ultra, N20 
Ultra 5G), Tab S7 or Tab S7+ (“Device(s)”) 
and activate it between the 14th of 
February 2021 and the 5th of March  2021 
(the “Offer Period”).  
 

- Customers purchasing and activating the 
Devices in the Territory can benefit from 
the Offer with YouTube Premium of four 
(4) month free trial.  
 
 

- The Offer is only available to customers 
who do not have, or have not previously 
had, a subscription or free trial of 
YouTube Premium (previously YouTube 
Red), YouTube Music Premium or Google 
Play Music. 
 
 

- The Offer must be redeemed by 
maximum the 5th of April 2021.  

 

- Once the Offer comprising the four 
month trial period expires, the customer 
will be automatically charged the 
standard subscription price, currently 
AED 23.99 monthly or its equivalent in 
the currency of the country within the 
Territory. 
 

 عرض  -
ّ
ة العرض)" YouTube Premiumإن "( متاح حرصًيا لفتر

ي 
ز
ز ف اإلمارات تجريبية مجانية مدتها شهرين للعمالء المقيمي 

مان، و الكويت، و قطر ، و العربية المتحدة
ُ
 البحرين، و ع

اء أي  "( اإلقليم)" من سامسونج  من أجهزة الذين يقومون بشر
 Samsungناء أجهزة بإستثمتاجر سامسونج المعتمدة باإلقليم 

Galaxy S21 (S21+, S21 Ultra), Galaxy S20 (S20, S20 
5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 
5G), Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Fold, 
Galaxy Fold 5G, Galaxy Fold 2, Tab S6 Lite, Note20 
(N20, N20 5G, N20 Ultra, N20 Ultra 5G), Tab S7 or 

+  Tab S7 ("ز جهزةاأل ""،الجهاز شباط  14"( ويفّعلونه بي 
اير(  ة العرض)" 2021 مارس( أذار ) 5 و 1220)فت   "(. فتر

 
 
 
 
 
 

اء وتفعيل إن ا - ضمن اإلقليم جهزة األ لعمالء الذين يقومون بشر
ة تجريبية مجانية من  اإلستفادة   YouTubeمن العرض لفتر

Premium ( أشهر. 4مدتها أربعة ) 
 
 
 

ي  -
ز حالًيا فز كي  ر العرض إال للعمالء غت  المشتر

ّ
 YouTubeال يتوف

Premium  أوYouTube Music Premium  أو "موسيقر
Google Play ي

اك أو المشاركة فز " والذين لم يسبق لهم االشتر
ة تجريبية من   YouTubeأو  YouTube Premiumفتر
Music Premium  أوYouTube Red  أو "موسيقرGoogle 

Play ." 
 
 

نيسان )أبريل(  5  لغايةيجب اإلستفادة من العرض فقط  -
2021 . 

 
 

بعد انتهاء العرض المكون من أربعة أشهر، سيتّم تلقائًيا تحصيل  -
اك العادي من العميل الذي تبلغ قيمته حالًيا   23,99سعر االشتر

ي الشهر درهم 
 . ضمن اإلقليم  أو ما يعادلها بعملة الدولة فز

 
 
 
 
 

ة للعميل يمكن  - ي أي وقت قبل انتهاء فتر
ة التجريبية فز إلغاء الفتر

 العرض.  



- The customer can cancel the trial at no 
charge at any time before the Offer 
Period expires. 
In order to redeem the Offer, the 
customer is required to have a Google 
account. 
 

- The Offer is conditional on YouTube’s 
terms and conditions available on the 
following link: 
https://www.youtube.com/t/premium_
restrictions?gl=ae  
 

Offer Redemption Steps 
- In order to redeem the Offer customers 

must proceed as follows:  
1. Device is activated 
2. Visits 
www.youtube.com/premium/samsung 
(or) YouTube app, then logs in with a 
Google account 
3. Clicks “Try it Free” 
4. Enters billing information 
5. Clicks “Buy” to confirm redemption of 
the Offer  

 
General Terms 

- The customer understand that Samsung 
shall not be liable to him/her for any loss 
and/or damages of any kind whatsoever, 
that he/she may suffer from, or which 
may arise out of the participation in this 
Offer or the inability redeem it.  
 

- Samsung shall be entitled at its sole and 
absolute discretion to terminate or 
modify the Offer or to modify, vary, 
delete or add to any of these Terms and 
Conditions at any time prior to or during 
the Offer Period.  
 

- Any dispute of whatever nature, which is 
directly or indirectly related to these 
Terms and Conditions or to the customer 
using the Offer, shall be governed by the 
laws of the country where the customer 
is resident within the Territory , and shall 

 
ر حساب  يجبلإلستفادة من العرض  -

ّ
ى لد Googleتوف

 .   العميل
 
 

وط باألحكام الكاملة المتعلقة بتطبيق  - هذا العرض مشر
YouTube وال : متوفرة عىل الرابط التاىلي

https://www.youtube.com/t/premium_restricti
 ons?gl=ae 

 
 

 كيفية اإلستفادة من العرض  
 اتباع الخطوات التالية:  عىل العميللإلستفادة من العرض يجب  -

 تفعيل جهاز سامسونج .1
أو فتح  youtube.com/premium/Samsungزيارة  .2

و تسجيل الدخول باستخدام حساب  YouTubeتطبيق 
Google 

ا" .3
ً
 الضغط عىل "جرب  ها مجان

 إدخال معلومات الدفع .4
اء" لتفعيل العرض .5  الضغط عىل "شر

 

 

 

وط العامة  الشر

كةبأن  العميليدرك  -  سامسونج غت  مسؤولة تجاهه عن أي شر
ي منه ، أو قد ينشأ 

ر من أي نوع كان ، قد يعابز خسارة و / أو ضز
ي هذا العرض أو عدم القدرة عىل اإلستفادة منه. 

 عن المشاركة فز
 

 
 
 

-  
ً
كة سامسونج لنفسها باألحقية، وبملء إرادتها ووفقا تحتفظ شر
ي إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة 

ز المعمول بها، فز للقواني 
، حذف أو إضافة عىل أي من للعرض، أو إجراء أي  تعديل، تغيت 

ة ا ي أي وقت سواء قبل فتر
وط واألحكام، وفز أو  لعرضهذه الشر

 خاللها. 
 
 

ة أو غت   - سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله صلة مباشر
وط واألحكام المتعلقة بمشاركة  ة بهذه الشر ي هذا  العميلمباشر

فز
يعات الم ز والتشر ي عمول بها العرض، لحكم وتفست  القواني 

فز
وكذلك لقرارات  ،حيث يقيم العميل ضمن اإلقليمالدولة 

ي تلك الدولةالمحاكم المختصة 
 . فز

 

https://www.youtube.com/t/premium_restrictions?gl=ae
https://www.youtube.com/t/premium_restrictions?gl=ae
https://www.youtube.com/t/premium_restrictions?gl=ae
https://www.youtube.com/t/premium_restrictions?gl=ae


be resolved by the competent courts in 
that country.  

 

  



Terms and Conditions 
Galaxy Entertainer 

وط وأحكام  شر
Galaxy Entertainer 

 This Galaxy Entertainer for Samsung 
Galaxy promotion (the “Promotion’’) is 
provided by Samsung and designed for 
its customers (“Customer(s)”). 
 
 

 Customers may be able to avail certain 
discounts and offers on goods and 
services in the market (“Offer(s)”) from 
the use of the Samsung Members 
Application (the “App”) using The 
Entertainer Offer accessible on the App 
that is pre-installed in their new 
Samsung Galaxy Z Fold 2, Note20, Fold, 
Z Flip, S21, S20, S10, Note10 and Note9 
Series, (the “Product(s)”)  
 
 
 

 To avail the Offers Customers should 
purchase the Products only from 
Samsung authorized retailer stores 
(“Store)s(”) in the United Arab 
Emirates, Bahrain, Kuwait, Oman and 
Qatar (the “Territory”). 
 
 

 The Promotion is valid from the 1st of 
March 2020 up to the 31st of March 
2021 (“Promotion Period”). 
 
 

 Customers shall not be able to avail the 
Offers after the last day of the 
Promotion Period. 
 

 The terms and conditions of Entertainer 
will apply on all the Offers available 
through this Promotion.  
 

 The Offers shall only be accepted 
throughout the Promotion Period and 
Customers shall not be able to utilize it 
thereafter. 
 

 عرض Galaxy Entertainer  الخاص
العرض )"  Samsung Galaxyبھاتف 
ي  ويج  "( ھو عرض مقدم من سامسونج التر
  "(. العمالء""،العميل"لعمالئها )

 

  االستفادة من بعض يمكن للعمالء
يالت عىل  ز المنتجات العروض والتتز
ي السوق )

ز
"، العرض"والخدمات المتاحة ف

ي يمكن الحصول عليها العروض"
"(، والتر

 Samsungمن خالل إستخدام تطبيق
Members "(التطبيق)"  من خالل

الذي يمكن  ،The Entertainerعرض 
المحمل  الدخول إليه من خالل التطبيق

 Z Foldجديدة: جالكسي عىل هواتفهم ال
Note20, Fold, Z Flip, S21, S20,  , 2

S10, Note10 and Note9 ("المنتج ،"
 "(. المنتجات"

 

  اء و لالستفادة من العر ض، عىل العمالء شر
المنتجات فقط من متاجر سامسونج بيع 

ونيات ) "( المتاجر""، المتجر"االلكتر
ي كل من 

اإلمارات العربية المعتمدة فز
 قطر و  ُعمانو  الكويتو  البحرينو  المتحدة

 "(. اإلقليم)"
 

 ة ي خالل الفتر ويج    يشي العرض التر
إىل  1202  مارس )آذار( 1من  الممتدة

ة العرض )" 2021 مارس )آذار( 31 فتر
ي  ويج   . "(التر

 

  ال يحق للعمالء االستفادة من العرض بعد
ة العرض  انتھاء اليوم األخت  من فتر

 . ي ويج    التر
 

 وط وأحكا عىل  Entertainerم تطبق شر
ي العرض 

جميع العروض المتوفرة فز
 . ي ويج   التر

 

  ة العرض العروض متوفرة فقط خالل فتر
ي  ويج  ال يمكن االستفادة منها بعد و التر

  ذلك. 
 
 

  .ال يمكن استبدال العروض نقدا  
 



 The Offers cannot be exchanged for 
cash. 

 The Offers cannot be used in 
conjunction with any other discount. 
 

 Samsung shall not be liable to the 
Customer for any loss and/or damages 
of any kind suffered in connection with 
the purchase of the Product, 
redemption and/or use of the Offers or 
the inability to avail the Offers. 
 

 Samsung shall be entitled at its sole and 
absolute discretion to terminate or 
modify the benefits associated with the 
Offers or to modify, vary, delete or add 
to any of these Terms and Conditions at 
any time prior or during the Promotion 
Period. 
 

 Any dispute of whatever nature directly 
or indirectly related to these Terms and 
Conditions or to the Customers, shall be 
governed by the laws of the country 
where the store is located within the 
Territory, and shall be resolved by the 
competent courts in that country. 

 

  امن مع أي ز ال يمكن استخدام العروض بالتر
 عرض أو خصم اخر. 

 

  تعتت  سامسونج غت  مسؤولة عن أي
اء  ر، أيا كان، وله صلة بشر فقدان و/أو ضز
أو استبدال المنتج و/أو االستفادة أو عدم 

 . العروض االستفادة من
 
 
 
 

  كة سامسونج وفقا لتقديرھا تحتفظ شر
ات ذات  ز ي إنهاء أو تعديل المت 

ز
بالحق ف

ض، أو إجراء أي تعديل أو و الصلة بالعر 
إلغاء أو حذف أو إضافة عىل أي من ھذه 

وط واأل  ي أي وقت سواء قبل الشر
حكام فز

ة العرض أو خاللھا.   فتر
 
 

  سيخضع أي نزاع مهما كانت طبيعته وله
وط  ة بهذه الشر ة أو غت  مباشر صلة مباشر
واألحكام أو بالعمالء، لحكم وتفست  
ي 
يعات المعمول بها فز ز والتشر القواني 

ي يقع بها المتجر ال
، ضمن اإلقليمدولة التر

ي وكذلك لقرارات المحاكم المخت
تلك صة فز

 دولة. ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


