
Promotion Terms and Conditions
To Qualify:
• Campaign will start from January 1 to 31, 2019 everyday at 10am until 

mall closing hours
• 1 e–coupon will be granted for every receipt of AED 200 and above, single or 

cumulative, made at any store of City Centre Ajman, to enter the draw of the grand prize
• Only printed receipts will be accepted
• There will be 1 winner for the grand prize that will be announced by end of the campaign
• Customers may enter every day, given they redeem a spend of AED 200
• Customers are encouraged to notify the mall’s Customer Service Desk with their original 

redeemed receipts for verification, should they not receive within 24 hours any SMS or e–mail 
notification confirming their electronic coupons entitlement

• Redemption of receipt(s) is accepted until the mall closing time for each day of the campaign period
• E–coupons will be sent via SMS or e–mail
• Money exchange and bank transactions as well as utility bills and fines are excluded from

this promotion
• Owners and employees of City Centre Ajman 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
• You indemnify City Centre Ajman and its directors, employees, assignees and/or agents against 

any claim arising for any damages or loss, which might be instituted against it arising from or about 
the services contemplated in these Terms and Conditions

• The Management decision in relation to any aspects of a prize is final and binding on every person 
who enters and no correspondence will be entertained

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

• Other Terms and Conditions apply
• By entering this campaign, the customer has accepted the above Terms and Conditions

The Draw:
• 1 draw will be held by end of the campaign for 1 winner
• Draw date will be on February 3, 2019  
• Valid identification must be presented to redeem any prize
• Winners will be notified by e–mail and/or telephone
• Prizes not claimed within 60 days are automatically forfeited
• The management holds the right to announce the winner’s name on any 

media chosen by MAFP malls 
• Prizes cannot be exchanged for cash or refunded 
• Other Terms and Conditions apply

Important Note: The right to withhold prizes for any irregularities found in 
the draw held at City Centre Ajman and/or ineligibility is reserved with the 
authority in charge at each location.

January 1 – 31

Fun Factory 2019



وجهة المرح 2019
1 – 31 يناير

شروط وأحكام العرض الترويجي
للتأهل:

الحملة ستبدأ من 10 صباحًا حتى موعد إغالق المركز في الفترة من 1 إلى 31 يناير، 2019  •
سيتم منح قسيمة إلكترونية واحدة مع كل شراء بقيمة 200 درهم أو أكثر، سواًء كانت عملية شراء واحدة أو   •

مجموعة عمليات في أي من محالت سيتي سنتر عجمان خالل أيام الحملة لدخول السحب على الجائزة الكبرى 
يتم قبول اإليصاالت المطبوعة فقط  •

سيكون هناك فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي سيتم اإلعالن عنها في نهاية الحملة  •
يمكن للزبائن دخول السحب يوميًا عند تقديم إيصاالت شراء بقيمة 200 درهم  •

يتوجب على الزبائن تقديم إيصاالت الشراء األصلية إلى مكتب خدمة العمالء في المركز في حالة عدم تلقيهم أي  •
رسالة نصية أو رسالة إلكترونية خالل 24 ساعة تؤكد إدراج قسائمهم اإللكترونية

سيتم قبول استبدال اإليصاالت بقسائم حتى ميعاد إغالق المركز كل يوم طوال فترة العرض  •
سيتم إرسال القسائم اإللكترونية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة أو البريد اإللكتروني  •

العرض ال يشمل خدمات صرافة األموال والمعامالت المصرفية وفواتير الخدمات العامة والغرامات  •
أصحاب وموظفو المحالت الخاصة بمركزنا، ومجموعة شركات ماجد الفطيم ومورديهم وعائالتهم المباشرة  •

ال يحق لهم المشاركة في هذا العرض
تحتفظ اإلدارة بحقها في إلغاء أو تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت دون إشعار مسبق. أي تغييرات سوف   •

تعتبر جزءًا من هذه الشروط واألحكام
أنت تحصن سيتي سنتر عجمان ومديره وموظفيه ومخوليه و/أو وكالئه ضد أي دعوى تقام ألي أضرار أو خسارة قد   •

تصدر عن أو تتعلق بالخدمات المذكورة في هذه الشروط واألحكام
قرار اإلدارة فيما يتعلق بأي جانب من جوانب السحب على الجائزة هو نهائي وملزم لكل المشاركين في السحب  •

وال بديل عنه
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 
تطبق شروط وأحكام أخرى  •

بالمشاركة في هذه الحملة يكون الزبون قد وافق على الشروط واألحكام المذكورة أعاله  •

السحب:
يجري سحب واحد في نهاية الحملة الختيار رابح واحد  •

تاريخ السحب سيكون في 3 فبراير، 2019  •
يتوجب تقديم بطاقة تعريف شخصية سارية الستحقاق أي جائزة  •

سيتم إخطار الرابح عن طريق البريد اإللكتروني و/أو الهاتف  •
الجوائز التي لم يتم المطالبة بها في غضون 60 يومًا يتم استعادتها بشكل تلقائي  •

تحتفظ اإلدارة بحقها في إعالن أسماء الفائزين عبر أي وسيلة إعالمية تختارها المراكز التجارية التابعة لشركة  •
ماجد الفطيم العقارية

ال يمكن استبدال الجوائز بمبالغ نقدية أو استرجاع قيمتها  •
تطبق شروط وأحكام أخرى  •

ملحوظة هامة: تحتفظ اإلدارة المسؤولة في كل موقع بالحق في حجب الجائزة في 
حال اكتشاف أي مخالفات في السحب الذي أجري في المركز المشارك و/أو اكتشاف عد

م أحقية الفائز في االشتراك


