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عقد الخدمة التجاري
الشروط واألحكام
تعلم المزيد على شبكة اإلنترنت حول جهاز  Surface Hubالخاص بك
لكي تتعلم المزيد حول المنتج الخاص بك ،وكيفية التواصل مع شركة مايكروسوفت في حالة حدوث أية مشكلة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
https://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub
ت ه ا ن ي ن ا ! ش ك ر ا ل ش ر ا ء  . M I C RO S O F T C O M P L E T E B U S I N E S S F O R S U R FA C E HU Bي ر ج ى ا ل ح ف ا ظ ع ل ى و ث ي ق ة ا ل ش ر و ط و ا أل ح ك ا م
ا ل م ه م ة (" عق د ا ل خ د مة " " ،ال عق د") و د ل ي ل إ ث ب ا ت ا ل ش ر ا ء م ع ا ف ي م ك ا ن آ م ن  ،و س و ف ت ك و ن ه ن ا ك ح ا ج ة إ ل ي ه م ع ن د ت ق د ي م ش ك و ى  .ا ل غ ر ض م ن
المعلومات الواردة ف ي هذا العقد أن تكون بمثابة دليل مرجعي قيم يساعدك في تحديد وفهم" البنود الخاضعة للتغطية "بموجب هذا العقد.
التعريفات
في هذا العقد ،الكلمات التالية لها المعاني المذكورة.


"نحن" "،لدينا ":المصنع ،أو من ينوب عنهم يكون مسؤوال أو مسئول شكاوى ملز ًما
بتوفير خدمة بموجب هذا العقد.



"المصنع" "،مايكروسوفت ":المصنع األصلي للمعدةMicrosoft, Ireland ،
Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall
Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Irelandالموقع :
www.microsoft.com



"بائع التجزئة ":البائع المخول من قبلنا لبيع هذا العقد لك.



" أنت" "،الخاص بك ":المشتري/صاحب المنتج( المنتجات )المغطى بموجب هذا
العقد.



"المنتج( المنتجات )":األصناف التي اشتريتها في األصل ،أو وفقًا لتقديرنا ،صنف
بديل قدمناه يقع/سيقع تحت تغطية هذا ا العقد.



"حد المسؤولية ":الحد األقصى للمسؤولية بموجب هذا العقد عن أية شكوى أو ضمان
وإجماليها خالل مدة العقد ،وفقًا لما هو مذكور في" الضمان".



"الخسارة بالتبعية ":خسارة أو تكلفة تتحملها أنت ناجمة عن وقوع حادثة مؤمن عليها،
لكنها في حد ذاتها ال تتمتع بالحماية بموجب هذا العقد ،بما في ذلك خسارة الدخل أو األرباح،
أو فقدان االستخدام أو البيانات ،أو التكاليف اإلضافية األخرى.



"سعر الشراء األصلي ":المبلغ الذي دفعته أنت مقابل المنتج/المنتجات التي
تتمتع بالحماية ،باستثناء أية ضرائب ورسوم سارية ،كما هو مبين في دليل
إثبات الشراء.



"دليل إثبات الشراء ":إيصال الشراء األصلي المقدم في نقطة البيع الموضح
به تفاصيل المنتج الذي تم شراؤه ،أو إيصال فاتورة مماثل أو إثبات الصرف

بموجب وثائق ضمان المصنِّع الذي يقدم دليال على أنك تملك المنتج .


"المدة ":الفترة الزمنية التي تكون فيها أحكام هذا العقد صالحة مثلما هو مذكور
في ملخص الحماية الخاصة بك .



" العطل ":كسر فعلي أو احتراق أي جزء من المنتج الخاص بك عند استخدامه وفقًا
لتوجيهات المصنِّع ينشأ نتيجة عيوب إلكترونية أو كهربائية أو ميكانيكية داخلية في المنتج
مما يتسبب في توقف مفاجئ في عمله ويستلزم إصالحً ا فوريًا قبل أن يعود للعمل بشكل
طبيعي مرة أخرى.



" اإلصالح ":اإلجراءات التي نتخذها إلصالح أو عالج أو استعادة منتجك إلى حالة عمل
جيدة بعد وجود شكوى محمية بموجب ضمان األعطال .األجزاء المستخدمة إلصالح
المنتج قد تكون جديدة أو مستعملة أو مجددة لها مواصفات المصنع الخاصة بالمنتج
األصلي.



"يستبدل "أو "استبدال (استبداالت )":في حال قررنا أن المنتج األصلي العاطل ليس
ً
قابال لإلصالح ،تقديم منتج لك من نفس الطراز أو من طراز له خصائص عمل مشابهة
لمنتجك .سوف نبذل كل جهد ممكن لإلصالح ،لكننا نحتفظ بحق استبدال المنتج العاطل
وفقًا لتقديرنا وحدنا بطراز جديد أو أعيد تركيبه أو مجدد يعادل أو يساوي منتجك من حيث
الخصائص والعمل.



"ملخص الحماية ":الصفحة األولى من حسابك على مايكروسوفت على اإلنترنت ،وفقًا
لما هو مذكور في" خيارات خطة الحماية" ،التي تؤكد أن الحماية الخاصة بك بموجب
هذا العقد .

المدة :تاريخ سريان الحماية
تبدأ تغطية األعطال بانتهاء أقصر جزء من ضمان المصنع لألجزاء األصلية والعمالة وتستمر للمدة المتبقية من المدة الخاصة بك كما هو موضح في ملخص الحماية الخاصة بك ،أو حتى الوصول إلى
حد المسؤولية ،أيهما أقرب.
أهلية المنتج
لكي تكون أهال للحصول على الحماية بموجب هذا العقد ،يجب أن يكون المنتج( :أ )تم شراؤه من أحد بائعي التجزئة (،ب )يخضع لضمان من المصنع لمدة ال تقل عن  12شهرا (،ج )
وأال يكون خاضعا ألي عقد تأمين أو ضمان أو خدمة إصالح أخرى تقدم نفس المزايا الموضحة هنا.

بنود التغطية :عـــام
عند حدوث عطل ،يغطي هذا العقد تكلفة العمالة وقطع الغيار المطلوبة إلصالح المنتج ،أو وفقًا لتقديرنا وحدنا ،استبدال المنتج بدال من إصالحه إذا كان معطال .وتغطي أيضا اإلصالح في موقعك ،وكذلك المنتج
الخاضع للتغطية وإعادة تركيبه وشحنه إلى مركزنا( إذا لزم األمر ).مالحظة :التلف العرضي نتيجة النقل والتداول( مثل األضرار الناجمة عن اسقاط المنتج الخاضع للتغطية أو انسكاب سائل ،أو أمور مرتبطة بكسر
في الشاشة )غير خاضع للتغطية.
الحماية المذكورة في هذا العقد ال تحل محل أو تقدم فوائد مزدوجة خالل أية فترة ضمان سارية يقدمها المصنع .وخالل هذه الفترة ،أي شيء يغطيه هذا الضمان يكون مسؤولية المصنع وحده ولن يتم اعتباره
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بموجب هذا العقد ،بغض النظر عن قدرة المصنع على الوفاء بالتزاماته .سنقوم بإصالح أو استبدال منتجك طبقًا ألحكام هذا العقد .إذا قررنا استبدال المنتج الخاص بك ،قد يؤدي التقدم التكنولوجي إلى
وجود منتج بسعر بيع أقل من منتجك ،ولن يكون هناك أي تعويض عن الفرق في السعر بين المنتج والمنتج البديل .جميع األجزاء أو الوحدات المستبدلة بموجب هذا العقد أو أي منها تصبح ملكا لنا بأكملها.
ضمان
(كما هو مبين في ملخص الحماية الخاص بك وينطبق عليك)

ملخص التغطية الخاص بك يمكن أن تجده على الرابط التالي https://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub
إذا قمت بشراء " "Complete for Surface Hubوفقا لما هو مشار إليه في ملخص التغطية الخاص بك ،فإن العقد الخاص بك يشمل تغطية أعطال منتجك.
األعطال
أنت تخضع لتغطية عدد غير محدود من شكاوى األعطال خالل مدة هذا العقد لتكلفة إصالح أو استبدال منتجك في حالة العطل ،على أن تخضع لحدود المسؤولية بموجب هذا العقد.
حدود المسؤولية
ال يتجاوز الحد األقصى من المبلغ الذي نلتزم نحن بدفعه طبقًا لعقد الخدمة خالل مدة العقد المبلغ الذي يعادل سعر الشراء األصلي لمنتجك ،أو االستبدال لمرة واحدة ( ،)1أو حدود التغطية الموضحة
أدناه ،وفقا لتقديرنا الحصري فقط.
بخصوص شكاوى األعطال الخاضعة للتغطية


حد اإلصالح اإلجمالي :ثالث ( )3مرات إصالح للمنتج األصلي الخاضع للتغطية بحد أقصى ال يتجاوز سعر الشراء األصلي.
أو




حد اإلصالح اإلجمالي :مرتان ( )2إصالح غير محدود للمنتج األصلي الخاضع للتغطية بحد أقصى ال يتجاوز سعر الشراء األصلي.
حد االستبدال :استبدال مرة واحدة ( )1للمنتج األصلي الخاضع للتغطية إذا قررنا أنه غير قابل لإلصالح.

إخطار  -بخصوص حاالت االستبدال :بموجب هذا العقد ،عندما ينطبق تقديم منتج بديل لك بدال من اإلصالح ،لن يتوفر مع المنتج البديل استبدال أية ملحقات ليست جزءا أساسيا
من أجزاء التشغيل األساسية لمنتجك .يجوز أال تكون المنتجات البديلة نفس طراز أو لون منتجك .يجوز أن يكون المنتج البديل جديدا أو مجددا يساوي أو يشبه منتجك من حيث
الخصائص

ا أل م و ر ال ت ي ال ت خ ض ع لل ت غ ط ي ة  -ا ال س ت ث ن ا ء ا ت
ال يغطي هذا العقد أية مطالب ترتبط بما يلي أو ناتجة عما يلي:

(أ)

الشروط الموجودة مسبقًا التي تتحملها أو تعرفها( الشروط الموجودة مسبقًا تشير إلى شرط
يرتبط ،في جميع االحتماالت الميكانيكية أو الكهربائية المعقولة ،بالسالمة الميكانيكية للمنتج
الخاص بك قبل شراء هذه العقد ).

(ب) التعبئة/النقل غير الالئقين اللذان تقوم بهما أنت أو من ينوب عنك وتؤديان إلى حدوث تلف
في المنتج أثناء نقله ،بما في ذلك تأمين المنتج بشكل غير صحيح أثناء النقل .
(ج) أية خسارة بالتبعية أيًا كانت.

(د)

التعديالت ،أعمال الضبط ،أو التغييرات ،أو التالعب أو اإلصالحات التي يقوم بها أي شخص
آخر عدا أخصائي الخدمة المعتمد لدينا .

(ه)

الضرر نتيجة التجمد ،أو ارتفاع درجة الحرارة ،أو الصدأ ،أو التآكل ،أو االعوجاج أو
االنحناء .

(و)

االستهالك العادي أو التدهور التدريجي في أداء المنتج.

(ز)

التعامل بتعمد وإهمال مع المنتج بطريقة ضارة ،أو مضرة ،أو سيئة ،أو متهورة أو عدوانية
ينتج عنها أضرار أو حدوث فشل في العمل.

(ح) تلف أو خلل في منتجك يرجع إلى تشغيل برامج فيروسات أو أي عطل آخر قائم بسبب
عمل أحد البرامج بشكل غير سليم .

(م)

(ن) المنتج( المنتجات )التي أزيلت أو تغيرت أرقامها المسلسلة .
(س) األضرار الخارجية التي تحدث للمنتج ،بما في ذلك التلف والخدش واالنبعاجات ما لم تؤدي
تلك األضرار الخارجية إلى عدم عمل المنتج.
(ع) الصيانة الطبيعية الدورية أو الصيانة الوقائية ،أو الضبط ،أو التعديل ،أو عمل اإلصالحات.
(ف) أية خدمة من خدمات المنتج يغطيها الضمان أو أية بوليصة تأمين أخرى أو تأمين .
(ص) الملحقات واألجهزة الطرفية( مثل لوحة المفاتيح المنفصلة ،أو القلم الرقمي) ،أو المرفقات.
(ق) عيوب الشاشة ،على سبيل المثال ال الحصر ،صور تجربة العمل في الشاشات، LCD، CRT
LEDأو شاشات البالزما الناجمة عن ألعاب الفيديو ،وعرض مطول لواحد أو أكثر من
إشارات الفيديو لفترات طويلة ،أو الشاشات المشققة.

(ر)

(ط) الفقدان أو السرقة ،أو التصرف غير الالئق أو االختفاء .
(ي) األحداث العرضية ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر :أعمال الشغب ،واإلشعاع
النووي ،والحرب /واألعمال العدائية أو التلوث اإلشعاعي ،والظروف البيئية ،والتعرض
ألحوال الطقس أو مخاطر الطبيعة ،واالنهيار ،ووقوع انفجار أو التصادم مع شيء آخر،
والحرائق ،وأية حالة من حاالت هطول األمطار أو الرطوبة ،والبرق ،واألوساخ/الرمل،
والدخان .
(ك) أي تلف عرضي بمعني تلف مادي في المنتج عقب حادثة مفاجئة غير متنبأ بها تؤثر على
عمل منتجك وليس لها استثناء خاص في هذا العقد.
(ل) عدم اتباع تعليمات صيانة المنتج أو تشغيله أو تخزينه التي يوصي بها المصنِّع في ظروف
خارج مواصفات المصنع أو تعليماته .
Microsoft – UAE – AR – Complete for Surface Hub - 031516

 2من 4

المنتج( المنتجات )التي تخضع لسحب المصنع ،أو لضمانه أو إعادة العمل على إصالح
عيب في التصميم أو في أحد مكوناته ،أو تركيب غير مناسب ،أو خطأ من المصنع بغض
النظر عن قدرة المصنع على دفع ثمن هذه اإلصالحات .

تكلفة األجزاء المكونة التي ال يغطيها ضمان المصنِّع األصلي للمنتج ،أو أي جزء غير
عامل /ال يعمل بالطاقة ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر :قطع البالستيك واألجزاء
األخرى مثل كابالت المُلحقات ،والبطاريات( باستثناء ذكر خالف ذلك في هذا العقد )،
والموصالت ،واألحبال ،والصمامات ،ولوحات المفاتيح ،والجسم البالستيك أو المصبوب،
والمفاتيح واألسالك.

(ش) المسؤولية أو وقوع أضرار في الممتلكات ،أو إصابة أو وفاة أي شخص نتيجة التشغيل أو
الصيانة أو استخدام المنتج .
(ت) أية تكاليف تظهر نتيجة عطب أي صنف من األصناف التي تكون أصناف مستهلكة.
(ث) أية شكوى لم يقدم فيها دليال إلثبات الشراء إال إذا وافقنا على نقل مزايا العقد.
(خ) أية مطالبة باستعادة البرامج أو البيانات ،أو باسترجاع بيانات من المنتج الخاص بك.

(ذ)

االستخدام غير السليم للكهرباء أو تذبذب التيار الكهربائي أو اشتداد الكهرباء فجأة.

(ض) أية خدمة تتم خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.

شك ا و ى ال ض م ا ن
هـــام :تقديم شكوى ضمان ال يعني تلقائيًا أن التلف أو العطل في منتجك يغطيه العقد الخاص بك .ال يقدم هذا العقد أية حماية إذا أجريت إصالحات غير مصرح بها.
يرجى االمتثال لإلجراءات التالية للحصول على الترخيص والخدمة في أقرب وقت ممكن في حدود المعقول ،وعلى أي حال في غضون أربعة عشر ) (14يومًا من تاريخ وقوع الحادث موضوع الشكوى .عدم مراعاة
هذه اإلجراءات قد يبطل شكواك .
عند تقديم شكوى ضمان ستطرح مايكروسوفت أسئلة حول الشكوى وطبيعة أي عطل .عليك اإلجابة على هذه األسئلة بصدق وبأفضل قدرة لديك ومراعاة عدم القيام بأي تحريف ،حيث أن عدم تقديم معلومات دقيقة
قد يتسبب في إبطال العقد الخاص بك .
للحصول على أفضل خدمة ،اتصل بنا على رقم الهاتف الموجود على  https://support.microsoft.com/gp/customer-service-phone-numbersسوف يحصل ممثلونا المعتمدون على الفور على
تفاصيل المشكلة التي تواجهها مع المنتج .بمجرد تأكيد التغطية ،يمكن تقديم الخدمة للمنتج المعيب بأي الطرق التالية أو جميعها:
 .1محاولة حل الموقف عبر الهاتف أو عن بعد.
 .2إذا لم تنجح في حل المسـألة عبر الهاتف أو عن بعد ،سنرسل فني معتمد إلى الموقع لتقييم المسألة ومحاولة إصالح المنتج .
 .3إذا تعذر إصالح المنتج المعيب وتوجب شحنه إلى أحد مراكزنا ،سنقوم بنقل وشحن المنتج المعيب إلى مركزنا ،وكذلك إعادته وإعادة تركيبه بعد اإلصالح ( أو توفير منتج بديل ،إذا كان ذلك ممكنًا )مرة
أخرى إلى موقعك.
مالحظة :ال ينبغي أبدا إعادة المنتج المتضرر إلى بائع التجزئة أو شحنه إلى أي مكان ،إال إذا أصدرنا تعليمات للقيام بذلك.
ال تتوفر التغطية إال للخدمات المؤهلة لذلك التي يقوم بها مركز الصيانة ،أو بائع التجزئة ،أو المركز المعتمد لدينا .في حال انتهاء المدة الخاصة بك أثناء فترة شكوى موافق على حلها ،تمتد التغطية التي يوفرها هذا
العقد إلى التاريخ التي يتم فيه حل الشكوى الموافق على حلها بالكامل وفقًا لشروط وأحكام العقد.

ال ق ا بل ي ة لل ت ج د ي د
يجوز تجديد هذا العقد بعد انتهاء مدته ،وفقًا لتقديرنا .إذا عرضنا مد الضمان الخاص بك ،فإن سعر التجديد المقدم يعكس عمر منتجك والتكلفة السائدة الستبدال المنتج في ذلك التوقيت.

إ مك ا ن ي ة ن ق ل ا ل مل ك ي ة
ال يجوز أن تنقل ملكية التغطية التي يوفرها هذا العقد إلى أي شخص أو منتج آخر.

ا إلل غ ا ء
حقك في اإللغاء
يجوز لك إلغاء هذا العقد في أي وقت من خالل إخطارنا بطلب اإللغاء على التفاصيل أدناه .
يمكنك مخاطبتنا على العنوان التالي :إلغاءات العقودContract Cancellations, Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, ،
Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland.واتصل بنا على رقم الهاتف الموجود على https://support.microsoft.comأو البريد اإللكتروني: msespbus@microsoft.com
إذا كان طلب اإللغاء الخاص بك في خالل ثالثين ) (30يوما من تاريخ شراء العقد ،فستسترد مائة بالمائة ( )%100من ثمن العقد ،ما لم تقدم أية شكاوى ضمان خالل تلك الفترة.
إذا كان طلب اإللغاء بعد ثالثين ) (30يوما من تاريخ شراء العقد ،فسوف تسترد نسبة من سعر شراء العقد الذي دفعته أنت ،ما لم تقدم أية شكاوى.
حقنا في اإللغاء
إذا قمنا بإلغاء هذا العقد ،فسنرسل إليك إخطارً ا مكتوبًا خالل مدة ال تقل عن ثالثين ) (30يومًا قبل تاريخ سريان اإللغاء .سيرسل هذا اإلخطار إلى عنوانك البريدي الموجود في ملفنا( البريد اإللكتروني أو العنوان
الفعلي وفقًا للموجود) ،مع سبب وتاريخ سريان هذا اإللغاء .إذا ألغينا هذا العقد ،ستتلقى مبلغًا مستردًا على أساس نسبي بناء على المعايير نفسها الموضحة أعاله ،وال توجد رسوم على اإللغاء.
يجوز لنا إلغاء هذا العقد لألسباب التالية فقط :
(أ )عدم دفعك ثمن/تكلفة شراء العقد .
(ب )قيامك بتحريف متعمد .
(ج )قيامك بانتهاك صارخ للواجبات الموجودة بموجب هذا العقد فيما يتعلق بالمنتج أو باستخدامه .

إ ج ر ا ء ا ت ت ق د ي م ا ل شك ا و ى
نيتنا دائما هي أن نوفر لك خدمة ممتازة .ومع ذلك ،إن لم تكن راضيًا عن الخدمة ،يرجى إبالغ أحد ممثلينا على الهاتف على رقم الهاتف الموجود على: https://support.microsoft.com/gp/customer-
 service-phone-numbersأو  https://support.microsoft.comأو عبر البريد اإللكتروني . msespbus@microsoft.commicrosoft.com
ً
كامال خالل هذه المدة( على سبيل المثال ،ألنه مطلوب إجراء تحقيق مفصل) ،سنعطيك ردا مؤقتا نخبرك فيه
سوف نقوم بالرد في غضون خمسة ) (5أيام عمل من تلقى شكواك .إذا لم يكن من الممكن إعطاؤك ردًا
ً
كامال ومِمن .في معظم الحاالت ،يتم حل شكواك في غضون أربعة ) (4أسابيع.
بما يتم للتعامل مع شكواك ومتى يمكنك أن تتوقع ردًا
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حماية البيانات والخصوصية
الموافقة على نقل البيانات
بشرائك هذا العقد ،أنت توافق على استخدام البيانات الخاصة بك مثلما هو موضح أدناه.
حماية البيانات
نحن ملتزمون بحماية خصوصيتك بما في ذلك المعلومات الشخصية الحساسة .يرجى قراءة هذا القسم بعناية ،حيث سيتم اعتبار قبول هذا العقد إقرارً ا بأنك قد قرأت وقبلت هذا العقد.
كيف نستخدم معلوماتك ونحميها ومع من نتشاركها
سنستخدم المعلومات الخاصة بك( االسم ،وتفاصيل االتصال ،ومعلومات الشراء ومعلومات المنتجات والضمان )إلدارة العقد الخاص بك ،بما في ذلك الموافقة على التأمين والتعامل مع شكاوى الضمان  .يجوز أن
يشمل هذا الكشف عنها لشركات التأمين األخرى ،واإلداريين ،والمتعهدين من طرف آخر ،وشركات إعادة التأمين.
تشمل المعلومات الخاصة بك جميع التفاصيل التي تخصك وتخص معامالتك التي نحتفظ بها ،وتتضمن المعلومات المتحصل عليها من أطراف أخرى .نحن نوفرمستوً كاف من الحماية لبياناتك.
نحن ال نكشف عن المعلومات الخاصة بك إلى أي شخص خارج مجموعة مايكروسوفت( تعني شركة أم أو تابعة ألحد األطراف )ما عدا:
•عندما تعطي أنت تصريحً ا بذلك.
•عندما يتطلب األمر أن نقوم بذلك بموجب القانون ،أو عندما يسمح لنا قانونًا عمل ذلك.
•إلى وكاالت التصنيف االئتماني ومكافحة االحتيال في الحدود التي يسمح بها القانون.
الشركات األخرى التي تقدم خدمة لنا أو لك.
•عندما ننقل حقو ًقا والتزامات بموجب هذا العقد.
يجوز أن ننقل معلوماتك إلى دول وواليات قضائية أخرى بغرض إدارة العقد الخاص بك في حدود المنصوص عليه أعاله وعلى أساس أن أية جهة نقدم لها تلك المعلومات توفر مستوً كاف من الحماية .ومع ذلك،
يجوز حصول هيئات إنفاذ القانون وغيرها من السلطات على تلك المعلومات لمنع الجريمة واكتشافها واالمتثال بالتزاماتها القانونية.
أنت تعطي إذنك الصريح بأن تتناول وتتداول المعلومات المتعلقة بك وبمنتجك شركات مجموعة مايكروسوفت والشركات األخرى المعنية في الواليات المتحدة األمريكية.
حقوقك
لديك حقوق معينة فيما يتعلق بالوصول إلى معلوماتك .لديك الحق في االطالع على نسخة من المعلومات الشخصية الخاصة بك التي نحتفظ بها .إذا كنت تعتقد أن أي من المعلومات التي نحتفظ بها غير صحيحة أو
غير مكتملة ،برجاء إبالغنا في أقرب وقت ممكن .
التسويق
لن نستخدم بياناتك ألغراض التسويق .تستخدم جميع المعلومات المقدمة في إدارة أمور العقد الخاص بك فقط ،ما لم توافق صراحة على استخدامها في أمور أخرى.

أحكام عامة
القانون
ألطراف هذا العقد حرية اختيار القانون واجب التطبيق على هذا العقد .تخضع هذا العقد لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ما لم يتم االتفاق تحديدًا على خالف هذا.
التعاقد من الباطن
يجوز لنا التعاقد من الباطن أو التنازل عن أداء التزاماتنا ألطراف أخرى لدينا ،لكن ال يعفينا القيام بهذا من التزاماتنا تجاهك.
التنازل والفصل
عجز أي طرف في مطالبة الطرف اآلخر بأداء أي من بنود هذا العقد ال يؤثر على الحق الكامل في طلب أدائها في أي وقت بعدها ،وال يؤخذ تنازل أي طرف عن انتهاك أي من بنود هذا العقد على أنه تنازل عن تلك
البنود نفسها .
في حالة كان أي حكم من من هذه األحكام والشروط غير قابل للتنفيذ أو غير صالح بموجب أي قانون معمول به أو كان كذلك بموجب قرار محكمة ،ال تجعل عدم القابلية للتنفيذ أو عدم الصالحية هذه الشروط غير
قابلة للتطبيق أو غير صالحة ككل ،وفي هذه الحالة تتغير هذه الشروط واألحكام ويتم تفسيرها بما يحقق أفضل تحقيق ألهداف األحكام غير القابلة للتنفيذ أو غير المتاحة داخل حدود القانون المعمول به أو قرارات
المحكمة المعمول بها.
اإلخطارات
أنت توافق صراحة على أن يتم االتصال بك ألغراض العقد الخاصة بك ،على أي رقم هاتف أو عناوين بريدية أو إلكترونية تقدمها لنا .جميع اإلخطارات أو الطلبات المتعلقة بهذا العقد يجب أن تكون كتابة ويجوز أن
ترسل بأية وسيلة مناسبة ،بما في ذلك عن طريق البريد ،أو البريد اإللكتروني ،أو الفاكس ،أو الرسائل النصية ،أو البريد التجاري السريع .تعتبر اإلخطارات الموجهة إليك أنك استلمتها عند إرسالها إليك عن طريق
البريد اإللكتروني أو إلى رقم الفاكس الذي قدمته لنا ،أو ثالثة ) (3أيام عقب إرسالها بالبريد إلى عنوان الشارع الذي تقدمه.
مجمل االتفاق
هذا العقد ،بما في ذلك ملخص الحماية والشروط ،واألحكام والقيود واالستثناءات ،ودليل إثبات الشراء تشكل مجمل االتفاق بيننا وبينكم وال يوجد بيان أو وعد أو شرط غير وارد في هذه الوثيقة يعدل هذه البنود،
باستثناء ما يقتضيه القانون.
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