
 الشروط واألحكام 
كيا موتورز  املقدمة من   أسرتاليا مع كيا" إىل"القيادة السعيدة مسابقة  تتقدم أكثر يف فالتوافق عليها  كنت اليرجى قراءة هذه الشروط واألحكام بعناية، وإذا  

 .أدناهلشروط واألحكام املذكورة بالتزام استمرارك يف املشاركة يف هذه املسابقة يعين موافقتك على االإن حيث كيا"(. "كوربوريشن )
  

 سيتم استخدامها من ِقبل كيا لألغراض التسويقية فقط. اليت تقدمها املعلومات 
 
 األهلية  -1
  .أي طلب للمشاركة يف هذه املسابقة جيب أن يتم بواسطة أشخاص طبيعيني )"املشارك" أو"املشاركني"( .1-1
  .شرتاك يف املسابقة جماينالدخول واال. 1-2
 عاًما.  21. املشاركة مفتوحة أمام األشخاص الذين ال تقل أعمارهم عن  1-3
 . جيب أن يكون لدى املشارك رخصة سياقة سارية. 1-4
 . املشاركةغري مسموح ملوظفي جمموعة سعود هبوان ب. 1-5
يستبعد منها أي شخص يستخدم وسائل مساعدة حمظورة أو لتحاق هبذه املسابقة، كما اد أي شخص يثبت خمالفته لشروط االستبعاحتتفظ كيا حبق . 1-6

نت وحيق لِ متناع عن تسليم اجلوائز حىت لو كانت أع  حياول احلصول على ميزة من خالل أي وسيلة من وسائل التالعب. ويف مثل تلك احلاالت لكيا احلق يف اال
 رفت. ص   قدمبالغ املطالبة بتسديد أي هلا أيًضا 

أو عدة أشخاص يستخدمون حسابات مزيفة أو  ايف املسابقة من خالل بريدهم اإللكرتوين اخلاص هبم. ويف حال اكتشاف أن شخصً . يدخل املشاركون 1-7
 ، فسيتم مصادرة جائزهتم وحتتفظ كيا حبق مقاضاهتم. ال ختصهم

 وحدها.ا لتقدير كيا وفقً  الئقرفض أو قبول أي حمتوى من املشاركني يعترب غري  حبقحتتفظ كيا . 1-8
 جيب على الراغب يف االشرتاك باملسابقة أن حيصل على موافقة مالية من البنك خبصوص طراز كيا املهتم به كي يصبح مؤهاًل.  .1-9
 جتربة قيادة إحدى سيارات كيا. أيًضا صاحلة و  اشرتاك. جيب على كل مشارك استكمال وتقدمي استمارة 1-10
 . 2018السفر إىل أسرتاليا حلضور بطولة أسرتاليا املفتوحة للتنس يف يناير  . جيب أن يكون املشارك راغًبا يف1-11
 . جيب أن يكون لدى املشارك جواز سفر ساري. 1-12
 جيب أن يكون لدى الفائز واملرافق له تأشرية سارية لإلقامة يف ع مان أو أن يكون مواطًنا ع مانًيا. . 1-13
 الستخراج التأشرية على حسابه اخلاص. . على املشارك أن يتقدم للحصول على تأشرية ألسرتاليا وأن يقدم كافة املعلومات الشخصية واملالية املطلوبة 1-14
    . تقدمي استمارة االشرتاك بواسطة املشارك يعين إقراره باملوافقة على شروط وأحكام هذه احلملة الرتوجيية. 1-15

 
 بقةالمسا  -2

ومن مث التأهل لربح رحلة إىل نوفمرب والتسجيل من أجل جتربة قيادة إحدى سيارات كيا  30 – 1املسابقة تدور حول االتصال بوكيلك احمللي خالل الفرتة من 
 أسرتاليا. 

 
 كيف تشارك

 
 أسرتاليا مع كيا إىلالقيادة السعيدة 

 من أجل جتربة قيادة إحدى سيارات كيا اتصل بوكيلك احمللي وسجل  -1
ولن يعتد بأي مشاركة ، مجيع املشاركني خالل مدة املسابقة يصبحون مؤهلني لربح اجلوائز 2-3     

 بعد إعالن الفائزين. 
  
  معايير التقييم -3
 نوفمرب.  30يا أو قاموا بشراء سيارة من كيا حبلول ك. لن يتم النظر إال يف مشاركات األشخاص الذين قاموا بالفعل بتجربة قيادة إحدى سيارات  3-1
 . كيا هي من ستقوم باختيار الفائزين من بني املشاركني يف املسابقة.3-2
 اخلادشة للحياء. األلفاظ. مينع منًعا باتًا استخدام 3-3

  
 الجائزة -4
 على أن يتم إعالن اسم الفائز وتقدمي اجلائزة بعد إنتهاء املسابقة. ،  2017ديسمرب  5. جيري السحب على اجلائزة الكربى يف 4-1



 املؤهلون التحكيم معايري اجلائزة الفائزون اسم املسابقة

 
القيادة السعيدة إىل أسرتاليا مع 

 كيا

فائز واحد ومرافق واحد 
 مشاركني( 2)

يذهب الفائز يف رحلة إىل  -
أسرتاليا برفقة أحد األصدقاء أو 

 أفراد األسرة.أحد 
حيصل الفائز على رحلة طريان  -

لن  -ذهاب وهودة مع اإلقامة 
كيا املصاريف الشخصية   توفر

 خالل الرحلة.

ستقوم كيا باختيار الفائز من 
بني مجيع املشاركني يف 

 املسابقة

مجيع املشاركني الذين يسجلون 
أمساءهم لتجربة قيادة كيا أو من 
يقوم بشراء إحدى سيارات كيا 

 نوفمرب 30لول حب

( 3االتصال اهلاتفي . ويف حال مل يرد الفائز على إخطار كيا موتورز يف غضون ثالثة ) . ستقوم كيا موتورز بإخطار الفائز من خالل الربيد اإللكرتوين أو4-2
 إحالل مرشح آخر مكانه.أيام ، سيتم 

  
 . ال ي سمح باستبدال اجلائزة الكربى مببلغ نقدي.4-3

 
 فإنه لن يتم دفع مبلغ فائدة على اجلوائز ، وال ميكن حتويل اجلوائز بدون موافقة كتابية من كيا. . رغم أن توزيع كيا للجائزة قد يتأخر لسبب ما ، 4-4

 
 . كيا غري مسؤولة عن أي ضرائب حملية قد ي طلب من الفائز تسديدها بسبب قبوله للجائزة.4-5
  
 ة ألسباب خارجة عن إرادة كيا ، فإنه وفًقا لتقدير كيا اخلاص أن حتتفظ حبق تعويض اجلائزة بقيمة مساوية. يف حال تعذر منح اجلائز . 4-6

 
 المسؤولية القانونية -5
 . وكيا لن تكون مسؤولة عن أي عيوب مادية يف اجلائزة ،لتزامات التعاقدية جتاه كيا ستكون منتهية مبجرد تسليم اجلوائز للفائزينكافة اال. 5-1 
  
ولن يعتد بأي فائز حمتمل قد يكون فاز باجلائزة ما  ،أي إعالن أو نشر ألمساء الفائزين ال يعد رمسًيا وال ميثل ضمانًا للفائز بأن اجلائزة سيتم منحها له/ هلا. 5-2

 مل يتم تأكيد أهليته هلا بواسطة عملية التحقق اليت جتريها كيا.
  
تأخرت أو س رقت أو وجهت للوجهة اخلطأ  فقدت أواليت  التعهدات اليت تصل متأخرة أو تصاالت أواال املشاركات أوكيا لن تكون  مسؤولة عن : )أ( . 5-3

)ب( أنظمة اهلاتف ، املكونات الصلبة  ؛ة أو غري دقيقة أو حرفت أو كانت غري مفهومة بصرف النظر عن وسيلة اإلرسالوءو غري مقر أأو كانت غري مكتملة 
)ج( ختريب البيانات ، أو سرقتها  ؛خطاء اإلرسالأأو إنقطاعه ، التأخرات أو  االتصالعطال فنية أو كمبيوترية ، فقدان أوتر، الربجميات أو أي للهاتف أو الكمبي

ها اجلائزة أو نتيجة ي نوع قد تسببأأو تدمريها ، الدخول غري املصرح به أو تعديل املشاركات أو أية مواد أخرى ؛ )د( أية إصابات أو مفقودات أو أضرار من 
أو  مطبعيةأو  يف الطباعةأية أخطاء  (هـ)أية حوادث أو أضرار قد حتدث أثناء الرحلة؛  )و(؛متالكها أو استخدامها أو نتيجة للمشاركة يف املسابقةالقبوهلا أو 

كة يف املسابقة أو الدخول على إدارية أو تقنية يف املواد املرتبطة هبذه املسابقة. كما ختلي كيا مسؤوليتها عن األضرار اليت قد تلحق بنظام الكمبيوتر نتيجة للمشار 
قة يف حال حدوث إخرتاق فريوسي أو مشكلة يف و إيقاف تلك املسابأيف إلغاء أو تعديل  ، وفق ما تراه مناسًبا،معلوماهتا أو تنزيلها، كما حتتفظ باحلق 

 كيا قد تؤدي إىل ختريب اإلدارة أو اإلجراءات األمنية أو التالعب يف املسابقة.   إرادةالكمبيوتر أو حدوث إقتحام غري مصرح به أو أية مواقف خارجة عن 
 
شركائها أو أي من مديريها املختصني أو موظفيها أو وكالئها فيما خيتص بأي مبشاركتك يف هذه املسابقة ، تقر مبوافقتك على عدم مطالبة كيا أو . 5-4

األضرار أو احلقوق أو املطالبات أو األفعال من أي نوع كان واليت قد تنتج  مفقودات أو إصابات ) مبا فيها وليس فقط املفقودات غري املباشرة أو املرتبط هبا( أو
 قتك واستمتاعك باجلائزة. عن مشاركتك يف هذه املسابقة و/أو مواف

 
  ملكية المحتوى -6
 املشاركون كما يتحمل و . يقدموهناعن قانونية البيانات وضمان حصوهلم على احلقوق الالزمة للبيانات الرقمية اليت الكاملة يتحمل املشاركون املسؤولية  .6-1

نتهاك حمتمل حلقوق امللكية أي إيقدمها طرف ثالث بسبب قد اليت ات والدعاوى واملطالبة جتاه مجيع اخلسائر واألضرار مسؤوليكيا من أي  املسؤولية وخيلون
 ات.ويتحمل املشاركون، على نفقتهم اخلاصة، مسؤولية الدفاع عن أي من هذه الدعاوى واملطالب  .لطرفهلذا االفكرية 

  
بني اجلنسني أو ذات طبيعة تشويهية أو أية إشارات متجد العنف واليت  رقةأو تفحتتوي البيانات الرقمية واملعلومات على أية إشارات عنصرية أال جيب . 6-2

القيام استبعاد أي مشارك يقوم مبخالفة هذا الشرط من املسابقة وحيق لكيا فورًا ميكن أن متثل سًبا أو ميكن أن تثري حفيظة أشخاص أو جمموعات حمددة. وسيتم 



 أية إجراءات قانونية إضافية جتاهه. ب
 
وخلفية  ئهأداو  هوصوتته وصور  هامس واإلعالن عن ذن باستخدامواإلكيا احلق   منح، يوافق كل مشارك على . بدخول املسابقة ، ومبا ال يتعارض مع القانون 6-3

 استمارة مشاركتهشخصي )و/ أو أي جزء معدلة منه( و/ أو أي معلومات واردة يف أي عرض معلومات اجلائزة أو و/ أو  ما شابهأو  دتهشهاو الذاتية  هوبيانات
  غراض أخرى تتعلق باملسابقة.ألألغراض تروجيية أو إعالنية أو دعائية أو 

 
  فقرات شرطية متنوعة -7
ها بني كيا واملشاركني حتكمها قوانني مجهورية كوريا، وأية قضايا أو مطالبات قانونية ناجتة عن هذه العروض واملسابقات سيتم اإلحتكام فيالقانونية العالقة . 7-1

 للدوائر القانونية املختصة يف سول جبمهورية كوريا. 
 
ع وحتليل البيانات اخلاصة. ومع هذا البد من مالحظة أن أمن الربيد ختضع كيا لقوانني محاية البيانات السارية يف مجهورية كورية وذلك فيما خيص مج. 7-2

ذه املسابقة، وبإرسالك املتعلقة هبتصال جتريه مع كيا عرب الربيد اإللكرتوين خبصوص أي من القضايا واملطالبات املالية القانونية ااإللكرتوين غري مضمون خالل أي 
 شفريها يعين إقرارك بتلك املخاطر وإمكانية حدوث خلل يف السرية عرب اإلنرتنت. عرب الربيد اإللكرتوين دون ت حساسةلرسائل 

 
 ون إشعار مسبق. دحتتفظ كيا حبق تعديل شروط وأحكام املشاركة يف أي وقت . 7-3

 
و تفسريية أع هذا ويف حال وجود مواد تعريفية وم ،املسابقة جزًءا ال يتجزأ من تلك الشروط واألحكام باستمارةتشكل املواد التعريفية والتفسريية املرتبطة . 7-4

 غري سارية ويرجع حينها هلذه الشروط واألحكام. تلك املوادتصبح عندها الشروط واألحكام  هذه ذات عالقة هبذه املسابقة تتناقض مع
 
أو إىل كيا موتورز   riakia@omantel.net.omستفسارات تتعلق باملشاركة يف هذه املسابقة عرب الربيد اإللكرتوين اال أية سميكن إر  ستفسار:اال

لن يتم النظر يف أية طلبات بعد و ، مجهورية كوريا. 938-137جو،سول، –يانج جي دونج ، سيوتشو 231تصال اخلارجي(، كوربوريشن )لعناية : فريق اال
 إنتهاء فرتة العرض. 
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