
شروط وأحكام العرض الترويجي
للتأهل:

ُيمنح كوبون إلكتروني واحد مقابل كل عملية شرائية بقيمة 200 درهم،  •
فردية أو تراكمية، في أي متجر في سيتي سنتر عجمان   

الجائزة الكبرى هي سيارة نيسان باترول 2018     •
بإمكان العمالء االشتراك يوميًا، واستبدال إيصاالت مشترياتهم بقيمة 200 درهم   •

بإمكان العمالء استبدال إيصاالتهم في سيتي سنتر عجمان ، لكن سيتم قبولها فقط من المركز الذي أصدرها  •
تسري الحملة من 1–31 ديسمبر 2017  •

سيكون هناك فائز واحد في نهاية الحملة في سيتي سنتر عجمان  •
يتم قبول استبدال اإليصاالت فقط حتى انتهاء فترة الحملة أي في 31 ديسمبر 2017  •

يتم إرسال الكوبونات اإللكترونية عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد اإللكتروني   •
سيتم إعالم الفائز بواسطة البريد اإللكتروني و/أو الهاتف  •

على العمالء إبالغ مكتب خدمة العمالء في حال عدم استالم إشعار الكوبونات اإللكترونية خالل 24 ساعة   •
على العمالء تقديم إيصاالتهم األصلية التي تم استبدالها، عند استالم الجائزة   •

تحتفظ اإلدارة بحق اإلعالن عن اسم الفائز في أي وسيلة إعالمية تختارها المراكز  •
التابعة لمجموعة ماجد الفطيم  

ال تشمل هذه الحملة الترويجية فواتير الصرافة والمعامالت المصرفية وفواتير المياه والكهرباء والغرامات  •
إن مالكي وموظفي المراكز التجارية وموظفي مجموعة شركات ماجد الفطيم وموّرديهم وعائالتهم، غير   •

مؤهلين للمشاركة في هذه الحملة الترويجية
تحتفظ اإلدارة بحقها في إلغاء أو تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت دون إشعار مسبق. سيتم اعتبار   •

أي تغييرات على أنها تغييرات مدمجة في هذه الشروط واألحكام
التعهد بعدم مطالبة سيتي سنتر عجمان ومديريه وموظفيه والمعينين من جهته و/أو وكالئه بأي تعويض عن   •

أي تلف أو فقدان قد ينتج أو له عالقة بالخدمات المذكورة في هذه األحكام والشروط
قرار اإلدارة المتعلق بأي شكل بالجائزة هو قرار نهائي وملزم، ولن يتم قبول أي مراجعة بهذا الخصوص من أي   •

شخص يدخل السحب
لن تتحّمل اإلدارة أي مسؤولية عن أي مشاركات لم يتم تلقيها بحلول الموعد النهائي ألي سبب من األسباب   •

سواًء كانت بسبب الفقدان أو التأخير أو التلف أو أي سبب آخر أو حتى من جراء صعوبات تقنية وفنية
الجائزة التي ال تتم المطالبة بها خالل 60 يومًا تعتبر الغية تلقائيًا  •

تطّبق شروط وأحكام أخرى  •
بمجّرد االشتراك في هذه الحملة، يوافق العميل على جميع الشروط واألحكام أعاله   •

الجائزة الكبرى
الجائزة الكبرى هي سيارة نيسان باترول 2018     •

يجري السحب في 3 كانون الثاني 2018  •
ال يمكن استبدال الجائزة بقيمة مادية أو استعادة قيمتها أو استبدالها ببطاقات "هديتي"  •

يتم تحديد موعد تسليم الجائزة من قبل اإلدارة   •
على العمالء إبراز بطاقة هوية صالحة الستالم الجائزة   •

مالحظة هامة:
تحتفظ اإلدارة بحق حجب الجوائز عن الفائزين في حال وجود أي مخالفة في   •

  السحب في سيتي سنتر عجمان و/ أو وجود عدم أهلية تجدها السلطات 
المسؤولة في كل موقع  

تسّوق واربح في موسم
االحتفاالت 2017

1 – 31 ديسمبر


