
 الشروط و االحكام:  
ELARABY - WE   

 

 

  متاجر   خالل  من  ( , هایسنسسواء كانت ) توشیبا , تورنیدو , شارب , سوني    العربيشاشات مودیالت  من  أي شاشة سمارت في حالة شراء  .1
) باقة إنترنت    الموضحة  الھدیة  على  العمیل  یحصل 2022دیسمبر  31  حتىو   2022  نوفمبر  18  من  بتداءاإ  العربیة  مصر   بجمھوریةالعربي  

 (  WEشركة شركة العربي ویتم تفعیلھا من خالل  مقدمة من ومدة محددة ذات سعة محددة 

 

 ) إضافية (  سعة الباقة المجانية مدة إستفادة العميل بالعرض المقاس 

بوصة  49بوصة حتي  32  جيجا/بايت  50 شهر  

بوصة  58بوصة حتي  50  جيجا/بايت  100 شهور  3 

بوصة  90بوصة حتي  60  جيجا/بايت  200 شهور  3 

 

والمعلنة علي وسائل التواصل االجتماعي والموقع الرسمي للشركة فقط وال لجدول اعاله الموضحة في ا مقاساتیسري هذا العرض علي ال .2
 یسري علي اي منتجات أخري. 

 

 أیام عمل  7 مدة في خالل الموضح في اإلعالن  الحصول علي العرض بعد تسجیل العمیل بیاناته علي اللینكیتم  .3

 

أیام فقط من تاریخ الشراء  10وذلك في مدة التزید عن  وعلي مسئولیته الشخصیة من خاللهالمطلوبة بالكامل یقوم العمیل بتسجیل البیانات  .4
 . نقضاء هذه المدة االستفادة بالعرضوال یستحق بعد إالمدون علي الفاتورة 

 

یقوم العمیل بالدخول على اللینك الموضح فى األعالن ویقوم بتسجیل  باقة المجانیة ) االضافیة ( شتراك فى العرض والحصول على اللإل .5
كود المحافظة ــ رقم الخط االرضي ــ المحافظة ــ رقم السلاير الخاص بالجھاز ــ رقم المودیل   –رقم الموبایل  –بیاناته ) األسم رباعي 

 األتیة:رفاق المستندات إ( مع الخاص بالجھاز ــ الرقم القومي ــ تاریخ الشراء 
 

 ق صورة فاتورة الشراء ( اإرف –) إرفاق صورة سلاير الجھاز الملصق علي شھادة الضمان  
 

 
 االستفادة بالعرض تكون عن طریق التسجیل فى الرابط الموضح فى األعالن فقط وال یعتد بأى بیانات مرسلة بأى طریقة تواصل أخرى.  .6

 

 . علي رقم الخط االرضي المسجل من خالل لینك العرض WEیتم تفعیل الباقة تلقائیا من خالل شركة  .7

 

 یوما من تاریخ تفعیلھا. ٣٠صالحیة الباقة   .8
 

   WEیتم إعالم المستھلك بالباقة اإلضافیة عن طریق رسالة نصیة قصیرة مرسلة من خالل شركة  .9

 

 . هذا العرض ساري علي المستھلك النھائي فقط وغیر ساري علي الجھات او الشركات او االشخاص االعتباریة  .10

 

 . یتم االعالن عن الشروط واالحكام في وسائل االعالم المتسخدمة في الحملة الدعائیة .11

 



 2022دیسمبر  31حتي و  2022  نوفمبر  18 من  ابتداءساري    العرض  هذا .12

 

 .العرض تلقائیا توافر أي من الشروط واألحكام أو تسجیل بیانات غیر صحیحة من العمیل یحق لشركة العربي إلغاءفي حالة عدم  .13

 

  العربي هاتفیا عمالء  خدمة  بمركز باالتصال  العمیل یقوم العرض،  تفعیل  بخصوص  شكاوى  أو  استفسارات   أي  وجود  حالة  في .14
 .19319   على

 

الموقع   –فقط والتي تم شرائھا من خالل ) فروع الشركة  عاله شاشات العربي الموضحة بالجدول أ مقاسات هذا العرض ساري على  .15
 . الموزعین المعتمدین ( بجمھوریة مصر العربیة وبضمان محلي –البیع باالتصال  –االلكتروني 

 

استردادها أو استبدالھا بمحتوى أو خدمة أخرى تقدمھا شركة  ال یجوز تحویل عروض العربي المذكورة بھذه الشروط واألحكام وال یمكن .16
 . عربيال

 

مع التأكید علي انه سیتم  في حالة قیام العمیل بإرجاع الجھاز خالل فترة االسترجاع من تاریخ الشراء یلتزم العمیل برد الجھاز وجمیع ملحقاته .17
ممنوح خصم قیمة الھدیة التي حصل علیھا العمیل من قیمة المرتجع ویسترد العمیل القیمة المدفوعة فقط فضًال عن إلغاء اإلشتراك/الباقة ال

 "إال فى حالة عیوب الصناعة" ,  عالهللعمیل المذكور بالجدول أ

 

استفادة العمیل من العرض تكون مسؤولیة العمیل مقرا بأن شركة العربي غیر مسؤولة عن أي فقدان و/ أو ضرر قد یصیب العمیل، أیاً كان   .18
 . قد ینشأ أو یكون مرتبطا بھذا العرضونوعه، 

 

 سترجاع تطبق شروط وأحكام جھاز حملیة المستھلك إلفي حالة اإلستبدال أوا .19
 

ت طبیعته، سواء أكان له صلة مباشرة أو غیر مباشرة بھذه الشروط واألحكام، أو بمشاركة العمیل في العرض،  یخضع أي نزاع مھما كان .20
ألحكام وتفسیر القوانین والتشریعات المعمول بھا في جمھوریة مصر العربیة، ویتم حله وتسویته والنظر فیه من قبل المحاكم ذات  

 االختصاص في جمھوریة مصر العربیة. 
 


