
To Qualify:
• Promotion Date: August 1 - 31, 2018
• Purchase a Mall GiftCard worth AED 500 from City Centre Ajman and spend minimum of

AED 100 using any payment method from any shop in the mall on the same date of the
Mall GiftCard purchase

• Present your receipt to the Customer Service Desk and get instant cashback of AED 100
in Mall GiftCard (for the first 30 customers per day only)

• Each participant is entitled for maximum 2 instant cashback cards per day.
1 cashback card will be given on every purchase of AED 100

• Corporate purchases are not allowed to participate in this promotion
• Receipt(s) will only be accepted until the mall closing time for each day of the

promotion period. 
• Prizes cannot be exchanged for cash or refunded.
• An ID needs to be presented to the customer service desk on collection of the

cashback Mall GiftCard  
• An SMS notification will be sent to the participant after purchasing the AED 500 Mall GiftCard
• Money exchange and bank transactions are excluded from this promotion as well as DU

and Etisalat bill payment receipts
• Owners and employees of the Centres’ outlets, Majid Al Futtaim Group of companies,

their suppliers and their immediate families are not eligible to participate in this promotion.
• The Management reserves the right to cancel or amend these Terms and Conditions at any 

time without prior notice. Any changes will be deemed to be incorporated into these
Terms and Conditions

• The Management will not be responsible for any entries that are not received for any
reason by the closing date, whether lost, delayed, damaged or otherwise, and whether
or not due to any technical difficulties or malfunctions

• The Management holds the right to announce the winner’s name on any media chosen
by Majid Al Futtaim malls

• You indemnify City Centre Ajman and their directors, employees, assignees and/or agents 
against any claim arising for any damages or loss which might be instituted against it arising 
from or connection with the services contemplated in these Terms and Conditions

• Other Terms and Conditions apply
• By entering this promotion, customers have accepted all Terms & Conditions

Virtual Reality Activation:
• Activation date: August 1 – 15, 2018  
• Location: Central Galleria  
• In order to participate in the virtual reality activation,

customers either have to purchase a Mall GiftCard worth
AED 500 in conjunction to the promotion and/or spend
AED 200 in the mall

• There will be different instant prizes during the activation
for participants (until stocks last)

Promotion Terms and Conditions

The hottest deal 
The coolest destination 
August 1 – 31



للتأهل: 

تاريخ الحملة: 1 – 31 أغسطس 2018  •
اشتِر بطاقة هديتي بقيمة 500 درهم في سيتي سنتر عجمان وأنفق 100 درهم  •
باستخدام أي من طرق الدفع لدى أي من متاجر المركز بنفس تاريخ شراء البطاقة  
أظهر قسيمة المشتريات لدى مكتب خدمة العمالء واحصل على استرجاع فوري  •

بقيمة 100 درهم على شكل بطاقة "هديتي" (أّول 30 متسابقًا في اليوم فقط)  
يحق لكل متسابق استالم بطاقتي "هديتي" كحد أقصى في اليوم على كل  •

100 درهم ينفقها  
مشتريات الشركات غير مشمولة في هذه الحملة  •

يتم قبول استبدال اإليصاالت خالل ساعات عمل مكتب خدمة العمالء فقط  •
ال يمكن استبدال الجوائز النقدية أو استردادها  •

يجب إبراز بطاقة الھویة في مكتب خدمة العمالء الستالم بطاقة "هديتي"  •
سيتم إرسال إشعار عبر رسالة نصية قصيرة إلى المشارك بعد شراء  •

بطاقة "هديتي" بقيمة 500 درهم  
ال يسري هذا العرض على محالت الصرافة والبنوك ومكاتب دفع فواتير  •

الهاتف (دو واتصاالت)  
ال يحق ألصحاب المحالت في المركز وموظفيهم وموظفي سيتي سنتر عجمان  •

وعائالتهم ومورديهم االشتراك في هذا العرض الترويجي  
تحتفظ اإلدارة بحق إلغاء أو تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت دون  •

إشعار مسبق وسيتم اعتبار أي تغييرات على أنها تغييرات مدمجة في هذه الشروط واألحكام  
إن اإلدارة غير مسؤولة عن أي مشاركات لم يتم تلقيها بحلول الموعد النهائي ألي سبب  •

من األسباب سواًء كانت بسبب الفقدان أو التأخير أو التلف أو آي سبب آخر أو حتى من  
جراء صعوبات تقنية وفنية  

يحق لإلدراة إعالن اسم الفائز في أي من وسائل اإلعالم التي تختارها مراكز ماجد الفطيم  •
أنت تعوض سيتي سنترعجمان ومديريه وموظفيه والمحال اليهم أو الوكالء ضد أي  •

مطالبة تنشأ عن أي أضرار أو خسائر قد تنشأ ضدها نتيجة للخدمات المتوخّية في هذه    
الشروط واألحكام أو بسبب صلتها به  

تطبق شروط وأحكام أخرى  •
بمجرد االشتراك بهذه الحملة يوافق الزبون على جميع األحكام والشروط أعاله  •

فّعالية الواقع االفتراضي:

تاريخ الفّعالية: 1 - 15 أغسطس 2018  •
موقع الفّعالية: الغاليريا المركزية  •

من أجل المشاركة في فّعالية الواقع االفتراضي،  •
يتعّين على العمالء إما شراء بطاقة "هديتي" بقيمة 500 درهم  

مع العرض الترويجي أو إنفاق 200 درهم في المركز  
سوف تكون هناك جوائز فورية مختلفة أثناء تفعيل  •

المشاركين (حتى نفاد الكمية)  

شروط وأحكام العرض الترويجي 

1 – 31 أغسطس

عروض رائعة 
في الوجهة األروع 


