
  للسيارات الجبر شركة

 والشروط األحكام
 

  الترويجية كيا بحملة الخاصة

  "إلى أستراليا كيا مع المحظوظ الرابح"

  

 الرابح" حملة مسابقة في تستمر ال أن يجب ،عليها افقتكمو عدم حال وفي بعناية واألحكام الشروط هذه قراءة يرجى
 كيا لشركة الوحيد الوكيل للسيارات، الجبر شركة تقدمها التي أستراليا إلى " والسفركيا سيارات قائدي من المحظوظ
 :التالية واألحكام بالشروط االلتزام على توافق فإنك ،الترويجية الحملة في المشاركة في وبإستمرارك(. كيا) موتورز

 . السعودية العربية المملكة للسيارات، الجبر شركة قبل من التسويق ألغراض تقدمها التي المعلومات استخدام يتم سوف

 :للمشاركة التأهل( 1)

 .يشارك سوف الذي الشخص بمعنى واحد، شخص قبل من المنافسة في للمشاركة طلب تقديم يتم أن يجب1.1

 .مجانا   الترويجية الحملة في والمشاركة الدخول 1.2

 .فأكثر سنة 25 أعمارهم الذين لألشخاص مفتوحة الترويجية الحملة 1.3

 .المفعول سارية سعودية قيادة رخصة المشاركين لدى يكون أن يجب 1.4

 الموظفين قبل من المشاركة يحق ال كما المشاركة الجبر ومجموعة للسيارات الجبر شركة لموظفي يحق ال .1.5

 .وأقاربهم العامة والعالقات اإلعالن مجال في لهم التابعة الوكاالت في العاملين

 الشروط هذه ينتهكون أشخاص/شخص أي المنافسة من تستبعد أن في بحقها للسيارات الجبر شركة تحتفظ 1.6

 ذلك غير أو محظورة، وسائل باستخدام يقومون أشخاص،/شخص أي المنافسة من يستبعد سوف كما المنصوص
 التالعب من الحاالت هذه من أي اكتشاف حال فيو كان نوع أي من التالعب طريق عن ميزة على للحصول لسعيا
 الجوائز إلغاء بحق أيضا للسيارات الجبر شركة تحتفظ السحب، نتائج على للتأثير عادلة غير وسائل استخدام أو/و

 سحب عملية إكتمال بعد حتى الممنوحة الجوائز قيمة سداد أو بإعادتها والمطالبة بالفعل منحها تم التي الصلة ذات
 .أعاله المذكورين األشخاص/للشخص الجوائز وتسليم القرعة

 معلوماتهم إدخال طريق عن بهم الخاص الساري اإللكتروني البريد حساب خالل من المنافسةالمشاركين  يدخل 1.7

 حسابل أشخاص/شخص أي إستخدام حال وفي. السعودية كيا لشركة اإللكتروني الموقع في الطلب نموذج على
 للسيارات الجبر شركة تحتفظ. فوزه/دخوله إلغاء يتم سوف فإنه البيانات مدخل/المشارك يملكه ال حساب أو مزيف
 .األشخاص/الشخص هذا ضد القانونية اإلجراءات إلى اللجوء في بالحق

 األقل على واحدة سيارة قيادة اختبار إكمال عليه ويجب صالح طلب نموذج وتقديم استكمال مشارك كل على يجب 1.8

 .كيا سيارات من

 أجل من أستراليا إلى للسفر للسيارات الجبر شركة إلى خطيا موافقتهم وتقديم استعداد علىالمشاركين  يكون أن يجب1.9

 .م2018 يناير في للتنس المفتوحة استراليا بطولة حضور



 الوطنية والهوية المغتربين حالة في المفعول سارية سفر وجواز وإقامة هوية وثيقة المشاركين لدى يكون أن يجب 1.10

 .السعوديين المواطنين حالة في المفعول سارية سفر وجواز السعودية

 .المفعول سارية استراليا إلى فيزا/تأشيرة على المرافق/والضيف الفائز يحصل أن بيج 1.11

 ،له المرافق/الفائز الطلب لمقدم الستراليا دخول تأشيرة توفير تجاه مسؤولية أية للسيارات الجبر شركة تتحمل ال 1.12

 مقدم تأشيرة على االسترالية الدبلوماسية البعثة قبل من اعتراض أي مسئولية تحمل عدم إلى باإلضافة
 . المرافق/الطلب

 إلجراءات المطلوبة المعلومات/الوثائق جميع وتوفير أسترالية تأشيرة على الحصول المشاركين على يجب 1.13

 .الخاصة نفقتهم على عليها الحصول

 .الترويجية الحملة هذه وشروط أحكام على المشاركين موافقة يعني فهذا الطلب إستمارة تقديم بمجرد.1.14

 :الترويجية الحملة( 2)

 اختبار في واالشتراك ،م2017 نوفمبر 30و نوفمبر 01 بين المحلي كيا بوكيل االتصال الترويجية الحملة تتطلب 2.1

 .أستراليا في أيام و ثالثة ليلتين لمدة برحلة للفوز والتأهل كيا سيارات من موديل أي قيادة

 قائدي من المحظوظ الرابح" حملة
 الى" والسفر كيا اتسيار

 استراليا

 : المشاركة كيفية

 ألي القيادة إختبار في واالشتراك لديكم كيا لسيارات المحلي بالوكيل اتصل 
 .كيا سيارات من موديل

 للفوز متأهلين نيكونو سوف المسابقة فترة خالل شاركوا الذين جميع 

ال ينظر إليها وتعتبر  2017 نوفمبر 30 يوم بعد مشاركات أي .بالجوائز

 .غير مقبولة

 :التقييم معيار( 3) 

هم فقط المؤهلين  نوفمبر 30 حتى كيا سيارات موديالت من موديل أي قيادة اختبار يكملون الذين نيالمشارك  3.1

 .للمشاركة

 .السحب في للدخول مؤهلين تأهيلهم تم نالذي المشاركين جميع يكون سوف 3.2

 :الجائزة( 4)

  .الفائز عن اإلعالن يتم ثم ومن م2017 ديسمبر 01 في الكبرى الجائزة سحب يتم سوف 4.1

 المؤهالت معايير التحكيم الجائزة الفائز اسم حملة الترويج

الرابح حملة "
المحظوظ من قائدي 

والسفر " كيا اتسيار
 الى استراليا

فائز واحد 
ومرافق واحد 

)المجموع 
 شخصين(

سوف يذهب الفائز إلى أستراليا 
أو أحد  فقط حدامع صديق و

  أفراد عائلته.
سوف يتم توفير تذاكر الطيران 
ذهابا وإيابا )في درجة الضيافة( 

ليلتين و ثالثة أيام  واإلقامة 
 للفائز ومرافق واحد.

النفقات الشخصية  ال تتم تغطية
 أثناء الرحلة. 

  

سوف يتم التحقق من صحة 
في الحملة  المشاركينجميع 

الترويجية من قبل شركة 
 الجبر للسيارات 

ن الذين يشتركون في يالمشارك
موديل من سيارات  أي اختبار قيادة

كيا سوف يتم إختيارهم عن طريق 
 .والقرعةالسحب 



 لم إذا. للسيارات الجبر شركةقبل  من الهاتفي االتصال أو اإللكتروني البريد طريق عن الفائز إخطار يتم سوف 4.2 

 آخر مرشح وسيحل اسمه إلغاء يتم فسوف أيام،( 3) ثالثة خالل للسيارات الجبر شركة إلخطار الفائز بييستج

 .محله

 .نقدا   عليها الحصول أو نقدا الجائزة استبدال يجوز ال 4.3

 الجبر شركة من مسبقة خطية موافقة على الحصول دون إلى طرف آخر الجائزة إحالةالتنازل أو  يمكن ال 4.4

 .للسيارات

 يطلب التي( الخ... المضافة القيمة ضريبة) محلية ضرائب أي عن مسؤولية أي للسيارات الجبر شركة تتحمل ال 4.5

 .الجائزة قبوله على بناء دفعها الفائز من

 التقديرية بالسلطة تتمتع فإنها للسيارات، الجبر شركة إرادة عن خارجة ظروف بسبب الجائزة منح تعذر حال في 4.6

 .لها مساوية بقيمة الجائزة استبدال بحق وتحتفظ وحدها

 :المسؤولية( 5)

 الجبر شركة تكون ال كما للفائز الجائزة تسليم عند للسيارات الجبر لشركة التعاقدية االلتزامات بجميع الوفاء يجب 5.1

 أواإلقامة/و الجوي السفر على تقتصر ال ولكن ذلك في بما الجائزة في جوهري خلل أي عن مسؤولة للسيارات
 .هللا إال يعلمه ال الذي والقدر للقضاء نتيجة يقع ضرر أي أو/و أستراليا في والبقاء السفر، أثناء أو/و الفندقية

 ال كما. المطاف آخر في له تمنح سوف الجائزة أن يضمن وال رسمي غير يعتبر الفائز السم نشر أو إعالن أي 5.2

 الجبر شركة بها تقوم التي التحقق إجراءات عبر أهليته تأكيد بعد إال بالجائزة فاز قد للجائزة محتمل فائز أي يعتبر
 .للسيارات

 تصل إفادات أو إتصاالت أو وإدخال مشاركة عمليات أي( 1: )عن مسؤولة للسيارات الجبر شركة تكون ال 5.3

 أو دقيقة، غير أو مقروءة غير أو مكتملة، غير تكون أو خطأ، بشكل توجيهها يتم أو سرقتها، تتم أو تفقد، أو متأخرة،

 أجهزة أو نظام في أعطال أي( 2)أو  توصيلها؛ طريقة عن النظر بغض مفهومة، غير أو صحيحة غير بطريقة تقدم

 أو المفقودة االتصاالت أو الحواسيب أو التقنية األعطال من غيرها أو البرامجيات أو الكومبيوتر أجهزة أو الهاتف

 للبيانات تدمير أو سرقة أو تلف أي (3)أو  اإلرسال؛ في أخطاء أو التأخير عن ناتجة عمليات أي أو االتصال قطع

 أو إصابات أي( 4)أو  األخرى؛ المواد من أي أو المدخلة البيانات تغيير أو /الهاكربه المصرح غير الدخول أو

 المسابقة؛ في المشاركة أو جائزة استخدام أو حيازة أو قبول نتيجة أو الجائزة بسبب نوع أي من أضرار أو خسائر

 أو المطبعية األخطاء من أي أو الطباعة في أخطاء أي( 6)أو  الرحلة؛ خالل أضرار أو حوادث أي وقوع( 5) أو

 لها يتعرض أضرار أي عن مسؤوليتها كيا شركة تخلي كما. بالمسابقة مرتبطة مواد أي في التكنولوجية أو اإلدارية
 بالمسابقة، يتعلق فيما تنزيلها أو إليها الوصول أو المعلومات في المشاركة عن ناتجة وتكون كمبيوتر نظام أي

 أو فيروس هناك كان إذا الترويجية الحملة تعليق أو تعديل أو إلغاء في الخاص، لتقديرها وفقا بالحق، لنفسها وتحتفظ
 شركة سيطرة عن خارجة أخرى أسباب أي أو /الهاكربه المصرح غير التدخل أو الكومبيوتر، في مشكلة أو علة،
 .للسيارات الجبر

 للسيارات الجبر شركة ضد مطالبة أي تقديم يجوز ال أنه على توافق فإنك الترويجية، الحملة في المشاركة بمجرد 5.4

 أو الخسائر وجميع بأي يتعلق فيما وكالئها أو موظفيها أو مسؤوليها أو مديريها من أي أو لها التابعة الشركات أو
 الحقوق، أو األضرار، أو ،(الالحقة أو المباشرة غير الخسائر الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما) اإلصابات

 أثناء أو لها قبولك أو/و المسابقة في مشاركتك عن تنتج التي اإلطالق على نوع أي من اإلجراءات أو المطالبات أو
 .بالجائزة تمتعكم

 

 



 

 

 :المحتوى ملكية( 6)

 الالزمة الحقوق على حصولهم وضمان البيانات قانونية مدى عن ولوحدهم الحصرية المسؤولية نيالمشارك يتحمل 6.1

 شركة طرف ويخلون لوحدهم مسؤولين نيالمشارك يكون كما قبله من وإدخالها توفيرها يتم التي لبياناتمشاركة ال

يرفعها  التي والمطالبات الدعاوى من أي بسبب يتكبدونها التي واألضرار الخسائر جميع وضد من للسيارات الجبر
 المشاركين، يتحمل كما الثالث الطرف لهذا الفكرية الملكية لحقوق محتمل انتهاك أي بسبب ثالث طرف أي يقدمهاأو 
 . والمطالبات الدعاوى هذه من أي عن الدفاع مسؤولية الخاصة، نفقتهم على

 الجبر شركة أن على وافق قد مشارك كل يكون القانون، يحظرها التي الحاالت في إال المسابقة، في الدخول بمجرد 6.2

 وبيانات والخلفية واألداء الصوت بيانات من وأي والصورة االسم وإعالن باستخدام لها ويسمح الحق لديها للسيارات
 الشخصية التفاصيل أو الجائزة معلومات أو/و المشابهة البيانات من غيرها أو واإلقرارات، والصور، الذاتية، السيرة

 أو إعالنية أو ترويجية ألغراض ومشاركته دخوله في واردة معلومات أي أو/و( منها تحريره تمي جزء أي أو/و)
 .بالترويج تتعلق أخرى أغراض ألي أو دعائية

 :متنوعة وشروط أحكام( 7)

 أي تقديم يجب. السعودية العربية المملكة لقوانينالمشاركين و للسيارات الجبر شركة بين القانونية العالقة تخضع 7.1

 في قضائي اختصاص ذات محكمة في الترويجية الحملة بهذه المتعلقة المطالبات أو القانونية اإلجراءات جميع أو/و
 .السعودية العربية بالمملكة الدمام

 البيانات ومعالجة جمع عند السعودية العربية المملكة في البيانات حماية لقوانين للسيارات الجبر شركة تخضع 7.2

 اإللكتروني البريد طريق عن للسيارات الجبر شركة مع تواصلك حال فييجب مالحظة أنه  ذلك ومع. الشخصية
 وحماية أمنفإن  الترويجية، الحملة بهذه صلة ولها الناشئة المطالبات أو القانونية اإلجراءات وجميع بأي يتعلق فيما

 التي السرية أو الحساسة اإللكتروني البريد رسائل إرسال عند إنك كما. مؤكدة غير اإلنترنت عبر اإللكتروني البريد
 .اإلنترنت عبر السرية وعدم ضمانال عدم مخاطر تقبل بذلك فإنك تشفيرها يتم لم

 في المنافسة هذه في والمشاركة بالدخول الخاصة واألحكام الشروط هذه تعديل بحق للسيارات الجبر شركة تحتفظ 7.3

 .مسبق إشعار دون وقت أي

كما إنه . واألحكام الشروط هذه من يتجزأ ال جزءا الترويجية الحملة بهذه المتعلقة والتفسيرية اإلعالمية المواد تشكل 7.4

 هذه مع تتعارض التي بالمسابقة المتعلقة والتفسيرية اإلعالمية المواد على وأحكام شروط أي فإن أخرى ناحية من
 . واألحكام الشروط هذه وتسود باطلة تكون واألحكام الشروط

 : اإلستفسارات

 شركة أو shish@kia-sa.com اإللكتروني البريد عبر  إما المسابقة هذه في بالمشاركة يتعلق استفسار أي إرسال يتم

 .السعودية العربية المملكة ،31952 - الخبر ،2477 ب.ص ،(التسويق عام مدير: عناية) للسيارات الجبر

  

 


