
 اإلمارات العربية المتحدة( األموال استعادة لوميا من فيليبس )عرض ضمانمن جهاز يوم  المئةتحدي 
 

 الشروط واألحكام

1/4/2021 – 31/5/2021 

 

 العرض:  وصف (أ

بـ المشار إليها ) الشرق األوسط وأفريقيا بي. في. )فرع دبي(لإللكترونيات شركة فيليبس  تتيح لكم

،  60863/لوميا بي.ار.اي. جهاز مإذا استخدمتالكامل مبلغ الشراء  باستعادةالفرصة للمطالبة  (المرّوج""

، 60950/، وبي.ار.اي.60924/، وبي.ار.اي.60923/وبي.ار.اي.، 60921/وبي.ار.اي.

من فيليبس  60958/، وبي.ار.اي.60957/، وبي.ار.اي.60956/، وبي.ار.اي.60955/وبي.ار.اي.

(Philips Lumea BRI863/60, BRI921/60, BRI923/60, BRI924/60, BRI950/60, 

BRI955/60, BRI956/60, BRI957/60, BRI958/60  )ئة لمدة م (المنتج المؤهل"ـ "ب )المشار إليه

 ،داء هذا المنتج المؤهلا عن أتمام   راضين تكونواولم )على النحو الموصى به( ( يوم على األقل 100)

  .(العرض")يشار إليه بـ " 

 .(فترة الشراء"ـ "شار إليها ب)ي 2021 مايو 31 إلى 2021 أبريل 1 منالعرض  يسري هذا

 

 :األحكام والشروط (ب

 :، عليكممبلغ الشراء الكامل للمنتج المؤهل باستعادةللمطالبة  مؤهلين لتكونوا

المتجر أو عبر  من مرّوجتابع للة مشارك تجزئ تاجر منتج مؤهل خالل فترة الشراء من أيّ  شراء .1

 اإلنترنت.

 المشاركين: االلكترونيةالتجزئة تجار تشكل األسماء التالية أسماء تجار التجزئة/ 

 

سوبر بوتس، صيدلية بن سينا، صيدلية ، إيماكس ، صيدلية .جي .رف دي: كارفور، لولو، شر التجزئةاجت

 .وجميع صيدليات السلسلة االخرى، صيدلية العين كير

 ، صيدلية بوتس.مامزورلدأمازون اإلمارات العربية المتحدة، نون، : االلكترونيةتجار التجزئة 

 

الزبون المشارك حيث اشترى  االلكترونيةيمكن إعادة المنتج المؤهل إلى تاجر التجزئة/تاجر التجزئة  ال .2

 1ج. البندفي  المبينةالخدمة إلى مراكز  المنتجات المؤهلة/إعادة المنتج المؤهل يجبالمنتج المؤهل. 

 أدناه.

 ( يوم.100استخدام المنتج المؤهل بالطريقة الموصى بها باستمرار لمدة ال تقل عن مئة ) -

 

(، فيمكنه تقديم 100 تماما  عن المنتج المؤهل بعد استخدامه لمدة مئة يوم )إذا لم يكن الزبون راضيا   .3

شهر بالزبون  يتمتّع .(االستمارة"ـ "بالمشار إليها ) المال استعادةضمان بمطالبة بال التعويض استمارة

 .المال الستعادةمراكز الخدمة واحد إلعادة المنتج المؤهل إلى 

 

 الشراء األصلي للمنتج المؤهل.إيصال االحتفاظ بالمنتج المؤهل مع  .4

 

( في االثني تجميل) فيليبس من نفس فئة المنتج شخصية منمنتج رعاية  رضا ضدعدم م شكوى لم تقدّ  .5

 .تقديم االستمارةقبل ا شهر  ( 12عشر )

 



. مشاركة أو وكالةمشارك ( أو تاجر تجزئة عائلته المقّربةموظف لدى المرّوج )ولدى  أال تكون .6

، أو الخال ، العمالجدة/، الجدالوالدة/، الولد، الوالدالزوجة/: الزوجمما يليأي  العائلة المقّربةوتتضمن 

 أبناء العم / الخال من الدرجة األولى.أو  ، األخ، األختتاألخ ابنة/األخ، ابن ابن/ابنة، أو الخالة العمة

 

 ج( كيفية االستفادة من العرض: 

 اتخاذ الخطوات التالية: يجب، لالستفادة من العرض مؤهلين واتكونل. 1

 :زيارة أحد مراكز الخدمات التالية -1.1

مجمع رأس الخور،  رأس الخور، طريق عمان حتا، دبي،  الكائن في"الغاندي لإللكترونيات"  -1.1.1

 أو؛ اإلمارات العربية المتحدة

، خلف كاتربيالر، أبو ظبي، اإلمارات مصفّح الكائن في "الخليج لإللكترونيات"، خدمةمركز  -1.1.2

 العربية المتحدة .

 التفاصيل المناسبة. مدخال  ملء واكمال االستمارة في أّي من المراكز المذكورة أعاله  -1.2

 إضافة  إلى إيصال الشراء األصلي للمنتج المؤهل إلى أيّ  ،مكيّف الطاقةو، المرفقاتوإعادة المنتج المؤهل،  -1.3

 من المركزين.

 يجب تسليم المنتج المؤهل شخصيًّا.أو نقله إلى المركز. ال يمكن إرسال المنتج  -1.4

 المال واستعادةالمبالغ المستردة واصدارها من قبل أّي من المركزين  ستتّم معالجة، قبول االستمارات في حال .2

  ذات الصلة، التي يتعيّن تقديمها.  بما في ذلك جميع الضرائب ،المؤهل اإليصالالمبين في  للمبلغ

استمارات باطلة أي من صحة جميع التفاصيل الشخصية الواردة في االستمارة. تعتبر  الشخصيجب أن يتأكد  .3

 .واضحةقابلة للفهم أو غير تملة أو غير مك غير

 ( لكّل أسرة.2يسمح باستمارتان فقط ) .4

 

 د( حقوق المرّوج:

التحقق من صحة أي مطالبات )بما في ذلك هوية  بالحّق في ،من األوقات ، في أّي وقتيحتفظ المرّوج .1

يعتقد المرّوج  شخصإستبعاد أّي في ، الوحيدتقديره ل وفقا  ، كما يحتفظ بالحق ،وسنّه ومكان إقامته( الشخص

 أنّه:

  الحاضرة الشروطاألحكام وخالف أّي من. 

  ّة المطالبة.تالعب بعملي 

 سير التمّس ب التي ةغير الالئق التصرفاتغير قانوني أو غيره من عملية سوء سلوك في  شارك

 .عرضالعادل والسليم لل

 

 .المخالفيحتفظ المرّوج بحقوقه القانونية في الحصول على تعويضات من  .2


