الشروط واألحكام الخاصة بالعروض الترويجية
 .١عام
 ١.١تستكمل الشروط واألحكام الخاصة بالعروض الترويجية التالية بالشروط واألحكام الخاصة باستخدام الموقع
اإللكتروني وسياسة الخصوصية الخاصة بنا
 ١.٢المروج هي شركة  Canonاالمارات ذ.م.م( .يشار إليها فيما يلي ب " )"Canonوتحمل رخصة تجارية رقم
 ،٦٠١٩٨٠وعنوانها المس َّجل هو ص .ب  ،١٧٠٠دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
 ١.٣ندير من وقت آلخر على موقع ( Canon Online Storeيشار إليه فيما يلي "بالموقع اإللكتروني") بعض
العروض الترويجية.
 ١.٤يمكن استخدام عرض ترويجي واحد فقط لكل طلب .وال يجوز استخدام العرض الترويجي هذا مع العروض
الترويجية أو الخصومات األخرى.
 ١.٥قد تستثنى بعض المنتجات من وقت آلخر من العروض الترويجية الحالية وسيتم إخطارك عن أي استثناءات من هذا
القبيل عبر إشعار يرسل إليك بواسطة الموقع اإللكتروني .لن يتم احتساب المنتجات المستبعدة تجاه أي شروط مؤهلة
للعروض الترويجية ولن تستفيد من أي خصم ترويجي.
 ١.٧تخضع جميع العروض الترويجية للتوفر وحتى نفاد الكمية.
 ٢المشاركين
 ٢.١يتاح هذا العرض الترويجي أمام جميع المشاركين الذين يبلغون من العمر  ٢١سنة أو أكثر.
 ٢.٢يستثنى كل من الموزعين الموردين اآلخرين من عروضنا الترويجية .فتجار التجزئة والموزعين هم غير مؤهلين
للمشاركة بالنيابة عن عمالئهم.
 ٢.٢من خالل المشاركة بالعرض الترويجي تُعد موافقا ً على االلتزام بهذه األحكام والشروط وعلى االمتثال لها.
 .٣هدية مع كل عملية شراء
 ٣.١قد نقوم من حين آلخر بتقديم هدايا مع كل عملية شراء خالل العرض الترويجي على الموقع اإللكتروني.
 ٣.٢في حال استوفيت شروط األهلية للحصول على هدية عند الشراء عن طريق استيفاء الحد األدنى لإلنفاق وقررت
إرجاع بعض السلع المشتراة (وليس الهدية عند الشراء) ،وبالتالي تقليل قيمة طلبك إلى أقل من الحد األدنى لإلنفاق ،فإننا
نحتفظ بحقنا في تقاضي سعر التجزئة الكامل للهدية التي تلقيتها .سيتم خصم هذا المبلغ من المبلغ المستحق لالسترداد
نظير المنتجات التي تم استردادها.
 ٣.٣وبالمثل ،عندما يتم تقديم منتج على سبيل الهدية خاضع لشراء منتج محدد ،وفي حال كنت ترغب في إرجاعه،
فستحتاج إلى إعادة الهدية للحصول على رصيد أو بدل استرداد ،وإال فإننا نحتفظ بحق تحصيل سعر التجزئة الكامل
للهدية وبخصم هذا المبلغ من المبلغ المستحق لالسترداد نظير المنتجات التي تم استردادها.
 ٣.٤تقتصر الهدايا على عميل واحد في األسبوع ما لم ينص على خالف ذلك .يمكن المطالبة بهدية واحدة فقط مع كل
طلب شراء ،وال يمكن استخدام هدايانا المجانية مع أي عروض خاصة أخرى .نحن نحتفظ بالحق في استبدال منتج ذي
قيمة مساوية أو أكبر في حالة نفاد كمية المنتج الذي يتم تقديمه على سبيل هدية.
 ٣.٥كلما أمكن ،سيتم إرسال الهدايا المجانية التي تم الحصول عليها مع طلب الشراء خاصتك .إذا لم يكن ذلك ممكنًا،
سنعمل على توصيل هديتك المجانية في غضون  ٢٨يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الشراء.
 .٤القسائم الشرائية
 ٤.١قد نرسل لك عن طريق البريد اإللكتروني أو نعرض على الموقع اإللكتروني قسائم  .eCouponsوهي عبارة عن
قسيمة شرائية تحتوي على رموز يمكن إدخالها على موقعنا اإللكتروني للتأهل للحصول على بعض العروض الترويجية.
تخضع قسائم  eCouponsلهذه الشروط واألحكام وأي شروط وأحكام يتم إعالمك بها في وقت إصدار هذه القسائم.

 ٤.٢يتم استرداد قيمة  ecouponعبر إدخال الرموز الرقمية في الوقت المحدد أثناء عملية الشراء عبر الموقع
اإللكتروني.
 ٤.٣نحتفظ بحق سحب أو إبطال مفعولية قسيمة  eCouponألي سبب وفي أي وقت.
 ٤.٤ال يمكن استبدال قسائم  eCouponsبمبلغ مالي أو استخدامها لشراء قسائم شرائية أو تذاكر لحضور فعاليات.
 ٤.٥ما لم يعلن ذلك صراحة في وقت إصدار القسيمة ،ستكون كل قسائم  eCouponصالحة لالستخدام من قبل
المستفيد من هذه القسيمة ولمرة واحدة فقط ،وال يجوز استخدامها إلى جانب أي عرض ترويجي آخر.
 ٤.٦وفقًا للقوانين والمبادئ التوجيهية صادرة في البلدان التي يعمل بها موقع الويب ،الدفع باستخدام قسيمة eCoupon
مثل الدفع النقدي وبالتالي تسري عليها الضريبة على المبيعات المستحقة على القيمة الكاملة لطلب الشراء وسيُطلب منك
دفع أي ضريبة مبيعات سارية على القيمة الكاملة للطلب ،ما لم ينص على خالف ذلك في أي شروط مرفقة مع قسيمة
.eCoupon
 ٤.٧ال يجوز استخدام قسائم الويب إال على الموقع اإللكتروني.
 ٤.٨قد يتم استثناء بعض المنتجات من وقت آلخر من عروض قسائم  eCouponوسيتم إخطارك بأي استثناءات من
هذا القبيل مع قسيمة  eCouponأو من خالل الموقع اإللكتروني.
 ٤.٩قد يتم حصر عملية االسترداد بواسطة قسائم  eCouponsببعض المنتجات المعينة أو قد يتم استثناء بعض
المنتجات من نطاق استخدام قسيمة  ،eCouponوفي هذه الحالة سيتم إشعارك بذلك لك في وقت إصدار قسيمة
.eCopuon
 ٤.١٠لن يتم احتساب السلع والخدمات المستبعدة في أي شروط مؤهلة للعروض ولن تستفيد من أي خصم ترويجي.
 ٤.١١ال يجوز نسخ أو استنساخ أو توزيع أو نشر قسائم  eCouponبشكل مباشر أو غير مباشر في أي شكل من
األشكال أو بأي وسيلة الستخدامها من قبل كيان آخر غير المستلم األصلي ،دون إذن كتابي مسبق منا.
 ٤.١٢إن قسائم  eCouponالموزعة أو الموزعة بدون موافقة كتابية من  ،Canonعلى سبيل المثال على لوحة
رسائل اإلنترنت أو على موقع ويب تابع لها ،غير صالحة لالستخدام وقد يتم رفضها أو إلغاؤها.
 ٤.١٣عند استخدام قسيمة  ،eCouponفإنك تتعهد لنا بأنك المستلم المفوض حسب األصول لقسيمة الويب وأنك
تستخدمها بحسن نية.
 ٤.١٤إذا قمت باسترداد أو محاولة استرداد قيمة قسيمة  eCouponأو تشجيعها للحصول على تخفيضات ال تحق لك
أو ألي طرف ثالث فقد تكون قد ارتكبت جريمة مدنية أو جنائية.
 ٤.١٥فإذا كان لدينا سببًا وجي ًها للشك في أن قسائم  eCouponمرتبطة بنشاط مشبوه يرتبط عادة باالحتيال و /أو
االستخدام غير القانوني فقد نقوم برفض وإبطال أي قسائم إلكترونية وأنت توافق على أال يكون لديك زي مطالبات فيما
يتعلق بأي رفض أو إبطال نعتمده .ونحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء آخر نراه مناسبًا في مثل هذه الحاالت.
 ٤.١٦رذا رفضنا عملية الدفع بقسيمة  ،eCouponألي سبب كان ،فإننا سنبلغك قبل إرسال الطلب لتقديم المشورة بشأن
التكلفة الصحيحة للطلب وإعطائك الفرصة إللغائه.
 .٥الخصومات
 ٥.١عندما ينص عرض ما عبر اإلنترنت على وجود خصم على الشراء بنسبة مئوية محددة ،فإن الخصم المقدم ينطبق
فقط على المنتجات المؤهلة.
 ٥.٢ال يتم خصم الرسوم اإلضافية مثل الرسوم المتكبدة عن التسليم أو الطوابع البريدية والتعبئة ما لم ينص تحديدًا في
وصف العرض الترويجي.
 ٥.٣تعتمد المبالغ المستردة مقابل البضائع المشتراة بموجب عرض ترويجي على شروط السعر الترويجي .ال تتأثر
حقوقك القانونية بذلك.
 .٦االسترداد
 ٦.١يتم خصم قيمة استرداد المبلغ الذي دفعته من سعر شراء المنتجات المشمولة أثناء عملية السداد وال يمكن المطالبة
بمفعول رجعي عن االسترداد الحاصل.
 ٦.٢تتوفر عروض الترقيات النقدية فقط على المنتجات المؤهلة.
 ٦.٣يمكن المطالبة كحد أقصى بعملية استرداد واحدة عن كل منتج لكل عميل .ويشتمل مبلغ االسترداد النقدي على أي
ضريبة سارية على المبيعات.
 .٧متفرقات
 ٧.١إلى أقصى حد يسمح به القانون ،لن تكون شركة  Canonمسؤولة عن أي خسارة أو ضرر أو إصابة من أي
طبيعة مهما كان سببها ،يتكبدها أي مشارك بموجب هذا العرض الترويجي .ومع ذلك ،ال يوجد في هذه األحكام والشروط
ما سيستثني أو يقيد مسؤولية  Canonفي تحمل اإلصابة الشخصية أو الوفاة الناجم عن اإلهمال المثبت لموظفي أو
وكالء .Canon

 ٧.٢في حالة ترويج العرض الترويجي ،لن يتم قبول الدفعات إال مقابل عمليات الشراء المنجزة قبل إبطال العرض.
 ٧.٣في حالة شراء أحد المنتجات عن طريق االسترداد النقدي ،وفي حال رغبت في إرجاع المنتج المحدد ،فسوف نقوم
بخصم مبلغ االسترداد من مبلغ االرجاع الخاص بك.
 ٧.٤ال تكون المنتجات الترويجية التي يتم إرجاعها (الخالية من التخلف عن الدفع) السترداد األموال صالحة للترويج،
وال يعتبر المشاركون الذين يدعون أنهم مؤهلون لهذه المنتجات مؤهلين .إذا علمت  Canonبوجود مثل عملية االحتيال
هذه ،فيجوز لها اتخاذ إجراء قانوني ضد أي مشارك منوط بذلك.
 ٧.٥تحتفظ  Canonبالحق في التدقيق بأي مطالبات لضمان االلتزام بهذه الشروط واألحكام وطلب معلومات إضافية
ووثائق داعمة .تحتفظ  Canonبالحق في استبعاد المطالبات و  /أو المشاركين إذا اشتبهت في إساءتهم الستخدام
الترويج بأي شكل من األشكال.
 .٨القانون الساري
إذا كنت أحد المستهلكين ،فستطبق قوانين بلد اإلقامة على عروضنا الترويجية ،وقد يحق لك رفع دعاوى قضائية بلغتك
وفي محاكمك المحلية .ستتمكن منظمة استشارات المستهلك المحلية من تقديم النصح لك بشأن حقوقك .ال تقيد هذه
الشروط واألحكام أي حقوق قانونية قد تكون قابلة للتطبيق.

