 العرض لسامسونج باي- الشروط واألحكام

Terms and Conditions - Samsung Pay Promotions

50% discount on Novo Cinemas Prime ticket.

 على تذاكر نوفو سينما برايم٪50 خصم

Make 3 transaction with Samsung Pay and get 50% discount on your Novo Cinemas
2D Prime ticket.

 على تذكرة نوفو سينما ثنائية٪50  معامالت باستخدام سامسونج باي واحصل على خصم3 قم بإجراء
. برايمD2 االبعاد

Promotion Type

نوع العرض الترويجي

Instant discount.

.خصم فوري
البطاقات المؤهلة

Eligible Cards

.جميع بطاقات شركاء سامسونج باي الحاليين

All current Samsung Pay issuing partners.

الشروط واألحكام

Terms and Conditions
1.

This promotion begins on 25 December 2018 and runs for 1 year or as long as
stocks last. Limited vouchers available and will be provided on a first come, first
serve basis.

 يتوفر عدد. ويستمر لمدة عام أو حتى نفاذ الكمية2018  ديسمبر25 يبدأ هذا العرض الترويجي في
.قسائم محدودة وسيتم تقديمها على أساس مبدأ األسبقية

.1

2.

This promotion is applicable for any Samsung Pay user participating in the
campaign, accepting the Terms and Conditions and making 3 transactions
at any value.

هذا العرض مقدم ألي مستخدم من مستخدمي سامسونج باي المشاركين في الحملة الترويجية
. معامالت بأي قيمة3 الذين يقبلون هذه الشروط واألحكام ويقومون بتنفيذ

.2

3.

The minimum time required between transactions is 5 minutes.

4.

This promotion allows maximum 1 voucher per customer after completing
3 transactions

5.

This voucher is valid for one (1) movie ticket only

6.

This voucher cannot be exchanged for cash

7.

This voucher will not be accepted past the expiry date contained within

8.
9.

If this voucher is altered or tampered with in any way, then it becomes void
The Terms and Conditions of the use of this voucher are governed by Samsung

. دقائق5 الحد األدنى للوقت الالزم الفاصل بين المعامالت هو

.3

. معامالت3  قسيمة لكل عميل بحد أقصى بعد االنتهاء من تنفيذ1 يقدم هذا العرض

.4

.هذه القسيمة صالحة لتذكرة فيلم واحد فقط

.5

.ال يمكن استبدال هذه القسيمة مقابل النقد

.6

.لن يتم قبول هذه القسيمة بعد تاريخ انتهاء الصالحية المبين عليها

.7

.إذا تم تعديل هذه القسيمة أو العبث بها بأي شكل من األشكال تصبح الغية

.8

.تخضع شروط وأحكام استخدام هذه القسيمة لشركة سامسونج

.9

. يمكن للعميل االستفادة من الخصم فقط باستخدام سامسونج باي لدى سينما نوفو.10

10. Customer can avail discount only using Samsung Pay at Novo

 عند إعادة تعبئة رصد الهاتف المتحرك حصري ًا مع سامسونج باي٪5 خصم

5% OFF on your mobile recharge Exclusively with Samsung Pay.

!٪5  واستمتع بخصم ثابت بنسبة،قم بإعادة تعبئة رصيد رقم هاتفك المتحرك ُمسبق الدفع من دو أو اتصاالت

Recharge any du or Etisalat prepaid number, and enjoy a FLAT 5% OFF!

فترة العرض

Offer Period

. أو حتى نفاذ الكمية،2019  مارس13 حتى

Until 31st March 2019, or until stocks last.

الشروط واألحكام

Terms and Conditions
1.

This is valid for the first 2000 transactions.

2.

This is valid only for payments made with Samsung Pay.

3.

This is available for du, Etisalat and International prepaid numbers.

4.

Any prepaid number can be recharged for a max of 3 times using this offer.

5.

This cannot be used in conjunction with any other offer or discount with any kind.

6.

The discount cannot be exchanged for cash.

. معاملة2000 هذا العرض ساري ألول

.1

.هذا العرض ساري فقط للمدفوعات التي تتم باستخدام سامسونج باي

.2

.هذا العرض ألرقام دو واتصاالت واألرقام الدولية مسبقة الدفع

.3

. مرات باستخدام هذا العرض الترويجي3 يمكن إعادة تعبئة رصيد أي رقم هاتف مسبق الدفع بحد أقصى

.4

.ال يمكن االستفادة من هذا العرض الترويجي بالتزامن مع أي عرض ترويجي آخر أو خصم من أي نوع

.5

.ال يمكن استبدال الخصم مقابل النقد

.6

.lacK  من فاتورتك اإلجمالية لدى مطعم كي كال٪15 احصل على خصم

Get 15% off your total bill at Kcal.
Use Samsung Pay and enjoy 15% off your bill when you dine in Kcal restaurants or
order for take away.

 على فاتورتك عند تناولك العشاء في مطاعم كي كال أو٪15 استخدم سامسونج باي واستمتع بخصم
.)عند شراء الطلبات الخارجية (سفاري
فترة العرض

Promotion period
Offer valid until 30th April 2019.

.2019  أبريل30 العرض ساري حتى
الشروط واألحكام

Terms and Conditions
1.

Limited time offer valid until 30th April 2019.

2.

Only valid for dine in and take away upon payment with Samsung Pay.

3.

Not valid in conjunction with any other offers.

4.

Cannot be exchanged for cash.
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.2019  أبريل30 هذا العرض لفترة محدودة حتى

.1

.العرض ساري فقط لتناول الطعام داخل المطعم وللطلبات الخارجية عند الدفع باستخدام سامسونج باي

.2

.العرض غير ساري مقترن ًا مع أي عروض ترويجية أخرى

.3

.ال يمكن استبدال الخصم مقابل النقد

.4
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Get AED 100 discount off Samsung.com when you check out with
Samsung Pay.

 عند الدفع باستخدام سامسونج بايmoc.gnusmaS  درهم من100 احصل على خصم بقيمة

Use Samsung Pay to get AED 100 off - Galaxy Note9, Galaxy S9/ S9+, Galaxy Note8,
Galaxy S8/S8+ and Galaxy Watch on Samsung.com for a limited time only.

,9Note GalaxyetoN  درهم إماراتي على هاتف100 استخدم سامسونج باي للحصول على خصم بقيمة
 ولفترةmoc.gnusmaS  و ساعة غالكسي لدى موقع+8S/8S GalaxyetoN ,8Note GalaxyetoN ,+9S/9S GalaxyetoN

Start saving with Samsung Pay today.

.محدودة فقط

.ابدأ في التوفير مع سامسونج باي اليوم

Terms and Conditions

الشروط واألحكام

1.

This Samsung Pay Online Discount Offer (the ‘Offer‘) is an offer made for
Samsung Pay user (‘User(s)‘) to get AED100 instant discount on selected
Samsung products (‘Products‘).

إن عرض خصم سامسونج اإللكتروني ("العرض") هو عرض مقدم لمستخدمي سامسونج باي
 درهم على منتجات100 المستخدمين") يمكنهم من الحصول على خصم فوري بقيمة/("المستخدم
.)"مختارة من سامسونج ("المنتجات

.1

2.

The Offer is only available on Samsung Pay smart application Users who
purchase Products from the Samsung Online Shop (shop.samsung.com/ae)
(‘Online Shop‘).

هذا العرض متاح فقط لمستخدمي تطبيق سامسونج باي الذكي الذين يشترون المنتجات من متجر
.)") ("المتجر اإللكترونيea/moc.gnusmas.pohs( سامسونج على اإلنترنت

.2

3.

The Products shall only be limited to (1) Galaxy Note9; (2) Galaxy Note8; (3)
Galaxy S9; (4) Galaxy S8; and (5) Galaxy Watch.

;8S Galaxy )4( ;9S GalaxyetoN )3( ;8Note Galaxy )2( ;9Note Galaxy )1( تقتصر المنتجات على
.)ساعة جالكسي5(

.3

4.

This Offer may not be redeemed for cash and is only applicable for the
Online Shop.

.)ال يجوز استرداد هذا العرض مقابل النقد ويسري فقط لدى المتجر اإللكتروني (عبر األنترنت

.4

5.

This Offer may not be combined with any other ongoing or future promotions.

.ال يجوز الجمع بين هذا العرض وأي عروض ترويجية حالية أو مستقبلية أخرى

.5

6.

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

أو ضرر من أي نوع يتعرض له على صلة/لن تكون سامسونج مسؤولة تجاه المشتري عن أي خسارة و
.أو استخدام هذا العرض أو عدم القدرة على استخدام هذا العرض/بالشراء أو االسترداد و

.6

7.

By participating in this Offer, the purchaser of the Device accepts that any
dispute of whatever nature which is directly or indirectly related to these Terms
and Conditions or to his or her participation in the offer, shall be subject to,
governed and construed by the laws and regulations of the UAE and such
disputes shall be resolved by the competent courts in the UAE.

 يوافق المشتري على أن أي نزاع أيا كانت طبيعته والذي يتعلق،بموجب المشاركة في هذا العرض
 يجب أن يخضع،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الشروط واألحكام أو بمشاركته في العرض
ويفسر وفق ًا للقوانين واألنظمة المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة وبأن هذا النزاع سيتم
.حله من قبل المحاكم المختصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

.7

 درهم30 استخدم ماستركارد الخاصة بك وأحصل على قسيمة متجر اللولو هايبر ماركت بقيمة

Use your Mastercard to receive a 30AED LuLu Voucher.

!استخدم بطاقة ماستركارد الخاصة بك على سامسونج باي واحصل على المكافآت

Use your Mastercard on Samsung Pay and get rewarded!

مدة العرض الترويجي
. أو حتى نفاذ الكمية2019  سبتمبر30 يسري العرض الترويجي حتى تاريخ

Promotion Type
Offer valid until September 30, 2019 or until stocks expire.

باقات ماستركارد المؤهلة

Eligible MasterCard cards

How to redeem your Lulu voucher

كيفية استرداد قسيمة اللولو الخاصة بك

1.

Activate the offer.

2.

Use your registered Mastercard on Samsung Pay to make transactions.

3.

After completing 3 transactions anywhere at any value, your voucher will be issued.

4.

To access your voucher, go to ‘My Vouchers‘ on Samsung Pay.

5.

Show the voucher to the cashier to scan the barcode.

.قم بتفعيل العرض

.1

.استخدم بطاقة ماستركارد الخاصة بك المسجلة على سامسونغ باي إلجراء المعامالت

.2

. سيتم إصدار القسيمة الخاصة بك، معامالت في أي مكان وبأي قيمة3 بعد االنتهاء من

.3

.‘ في تطبيق سامسونج بايMy Vouchers‘ " اذهب إلى "قسائمي،للوصول إلى قسيمتك

.4

edocrab arcode( أعرض القسيمة على أمين الصندوق لمسح الشفرة الخطية
.)b

.5

الشروط واألحكام

Terms and Conditions
This offer is valid on first come first served basis.

2.

This offer is applicable to UAE eligible Samsung devices.

3.

Acceptable Mastercards are: Emirates NBD, ADCB, Mashreq, NBAD
(credit cards only), SIB, RAK Bank, Ajman Bank, HSBC and Standard Chartered.

4.

Promotion can be cancelled at any time without prior notice.

5.

The voucher can be redeemed at LuLu retail store across the UAE.

6.

Each user can avail 1 voucher.

7.

Time in between each transaction needs to be a minimum of 5 minutes.

NB-PB-PB-PF-TOR-1Samsung Pay Promotions - T&C-910350

1.
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.هذا العرض ساري على أساس حق األسبقية

.1

.ينطبق هذا العرض على أجهزة سامسونج المؤهلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

.2

، بنك المشرق، بنك أبوظبي التجاري، بنك اإلمارات دبي الوطني:بطاقات ماستركارد المقبولة هي
 بنك، بنك رأس الخيمة، مصرف الشارقة اإلسالمي،)بنك أبوظبي الوطني (بطاقات االئتمان فقط
. وستاندرد تشارتردHSBC  بنك،عجمان

.3

.يمكن إلغاء العرض الترويجي في أي وقت ودون إشعار مسبق

.4

.يمكن استبدال القسيمة لدى متاجر اللولو هايبر ماركت في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة

.5

.يحق للمستخدم الواحد الحصول على قسيمة واحدة فقط

.6

. دقائق على األقل بين كل معاملة5 يجب أن يكون الوقت الفاصل بين المعامالت

.7
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