
 الشروط و األحكام 

 

عاماً،  18يكون العرض الترويجي متاحاً لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية ممن تجاوزوا سن الـ  .1

 باستثناء ما يلي:

الموظفون العاملون لدى المرّوج )وعائالتهم( أو لدى الشركات التابعة له والشركات الفرعية، وكذلك ممثلو  •

 المرّوج أو وكالؤه.  

 الموظفون )وعائالتهم( من موزعي هيونداي المرتبطين مهنياً بالعرض الترويجي.   •

لمثال ال الحصر: األزواج الحاليين أو يشمل أفراد العائلة المشار إليهم في هذه الشروط واألحكام على سبيل ا •

السابقين، األبناء أو أبناء األزواج )سواء كان األبناء البيولوجيين أو بالتبني(، أحد الوالدين، أو أزواج الوالدين، 

األجداد والجدات أو زوجاتهم وأزواجهم، األعمام واألخوال، العمات والخاالت، أبناء وبنات األخوة واألخوات  

 نهم وغير األشقاء، أبناء وبنات األعمام واألخوال والعمات والخاالت من الدرجة األولى.األشقاء م

 سبتمبر )"فترة العرض الترويجي"(. 25إلى  سيتمبر  05حملة من التد تم .2

كةلجميع زوار فروع شركة العرض متاح  .3 الذين سجلو في موقع الخاص بالمسابقة   للسيارات  للتجارة الوعالن  شر

 خالل فترة العرض الترويجي في المملكة العربية السعودية. 

( في أي من المواقع المشاركة خالل فترة العرض وسيحصل على  1سيحصل كل عميل على مشاركة واحدة ) .4

 فرصة للفوز بالجائزة. 

 تشمل الجائزة: على: .5

 رة القدم )مباراة محددة سيتم تأكيدها من قبل شركة هيونداي موتور(تذكرة لحضور إحدى مباريات كأس العالم بك •

سيتم استبعاد المشاركين الذين تم اختيارهم بناًء على تفاصيل غير صحيحة من السحب. كما سيتم إلغاء  .7

 مشاركات من قدموا تفاصيل غير صحيحة واستبعادها من السحب.

 يقة عشوائية. سيتم اختيار الفائزين عبر السحب اإللكتروني بطر  .8

كتوبر  10سيتم إجراء السحب في  .9  .فائزين 10، حيث سيتم اختيار 2022 ا

سيتم إخطار الفائزين عن طريق رسالة مباشرة أو عبر البريد اإللكتروني بشكل فردي خالل يومين من إجراء  .10

ذلك بحلول اليوم السحب. سيتم إجراء جميع المحاوالت الممكنة لالتصال بالفائزين. ولكن إن تعذر تحقيق  

الثالث، فإن المرّوج يحتفظ بالحق في سحب استحقاق الجائزة ومنح الجائزة إلى فائز بديل أو التصرف في الجائزة  

 بالشكل الذي يراه مناسباً. 

لتقديره إذا تبين الحقاً أن أياً من الفائزين لم يكن مؤهالً للمشاركة في هذا العرض الترويجي، يجوز للمرّوج وفقاً  .11

 الخاص مصادرة أو استرداد الجائزة ومنحها أو التصرف فيها بنفس الطريقة وإلى الشخص الذي يراه مناسباً 

يعتبر قرار الشركة المروجة في جميع األمور المتعلقة بالعرض الترويجي نهائياً ولن يتم الدخول في أي مراسالت   .12

 بشأنه. 

 لكتروني.سيتم االتصال بالفائزين بعد اجراء السحب اال .13

أيام من اإلعالن عنها. سيؤدي عدم استالم الجائزة خالل التواريخ  6يتم توزيع واستالم جميع الجوائز خالل  .14

 المحددة إلى مصادرة الجائزة وفقاً لتقدير المرّوج. 

قد ُيطلب من الفائز المشاركة في الدعاية المتعلقة بالعرض الترويجي بما في ذلك التقاط صورته أو تصويره  .15

 الفيديو واإلفصاح عن اسمه وجنسيته وبلد إقامته.ب

 يحق لشركة هيونداي نشر أي صورة أو مقطع فيديو تم التقاطه أثناء برنامج االستضافة  .16



 يتحمل الفائز المسؤولية عن الضرائب والتأمين حيثما ينطبق ذلك.  .17

دال أو التحويل وغير قابلة سيتم منح الجائزة كما هو موضح في العرض الترويجي. الجائزة غير قابلة لالستب .18

 لالستبدال بالمال النقدي.

19.  

 


