
الشروط واألحكام
1- كل صاحب حساب مؤهل فقط لسيارة واحدة كل عام من SAMACO بموجب هذا العرض.

2- ينطبق العرض فقط على صاحب الحساب.
3- يجب على جميع العمالء تقديم بطاقة مدى + البطاقة االئتمانية الخاصة بهم ليكونوا مؤهلين للعرض

4- يجب القيام بجميع المدفوعات التي يتعين القيام بها من خالل التحويالت المصرفية عبر اإلنترنت
5- سيتم تضمين طريقة العرض هذه للصفقات النقدية + المصرفية (المنتج التأجيري للسيارات من خالل بنك الرياض فقط).

6- ينطبق هذا العرض فقط على الكميات المتاحة.
7- ينطبق هذا العرض فقط على (RRP) سعر التجزئة الموصى به.

8- ال يسري هذا العرض بالتزامن مع أي عرض آخر.
9- ينطبق هذا الخصم فقط على سعر السيارة (باستثناء باقة ما بعد البيع)

10- هذا الخصم ال يشمل السيارات ذات اإلصدار الخاص والمحدود
11- ينطبق هذا العرض على كال النوعين:

       1. عن طريق الدفع نقدًا، سوف يحصل العميل على خصم على سعر السيارة
       2. بـالـنسبة للمتقـدميـن عـلـى منتج التأجيري للسيارات، سـيـأخـذ البنـك الخصـم المـذكـور ويـدمجـه فـي معـدل الـربـح، حيـث 
              يستفيد العمالء من معدل الربح المخصوم (لمزيد من المعلومات حول المنتج التأجيري للسيارات، يرجى االتصال بـمدير المنتج

              التأجيري للسيارات.

Terms and conditions
1- Each account holder is only eligible for 1 car per year from SAMACO under this o�er.
2- O�er is only applicable on the account holder.
3- All customers should present their debit + credit card to be eligible for the o�er
4- All payments to be made through online bank transfers
5- This o�er approach will be included for cash + Bank deals (Auto leasing through Riyad Bank only)
6- This o�er applies only on available stock.
7- This o�er is applicable only on the RRP (Recommended Retail Price).
8- This o�er is not applicable in conjunction with any other o�er.
9- This discount only applies on the price of the vehicle (excluding the after sales package)
10- This discount excludes special & limited edition cars
11- This o�er is applicable for both types :
          1. Cash customers so , they will get the discount in the car price 
          2. or auto leasing applications the bank will take the said discount and imbedded it tin the pro�t rate so,
                  those customers will get benefited from the discounted profit rate (for further more on auto lease product
                 please contact Head of Auto Leasing Product.

*Terms and conditions apply
*تـــطــبــــق الــــشــــــــروط واألحـــكـــام 

riyadbank.com

Samaco O�ers
عــروض سـامـاكو

O�er is valid until 14-05-2020
يـســـري الـعـرض حـتـى 2020-05-14




