
Promotion Terms and Conditions
To Qualify:
• Promotion Date: 15th Jan until 15th Feb 2020
• Unless already a SHARE member, any participating person will not be eligible

to take part in any promotion or win any prize
• Guests are encouraged to seek information or support from the nearest Customer Service Desk
• SHARE members will be granted one e-coupon for every spend of AED 200/–, single or accumulative, made at any 

store at City Centre Ajman, City Centre Fujairah or City Centre Sharjah.
• SHARE members can earn 4 times their SHARE points on any purchase at any of the three malls during the period of 

the campaign
• This offer is subject to change without prior notice. SHARE members must tick the “offer” box in the SHARE app 

before scanning their bills in order to earn 4 times their SHARE points during the campaign. For more details and offer 
terms please visit the Offers page on the SHARE app.

• Members can earn 4 times the number of SHARE points everywhere in City Centre Sharjah, Ajman and Fujairah 
including Carrefour and VOX

• The additional SHARE points will be granted on the same day of any purchase with a maximum value of AED 49,999/– 
Anything above this amount will not be accepted

• This offer only applies for purchases made from Jan 15 – Feb 15 (including Feb 15)
• Once a SHARE member, guests can enter the draw for the grand prize with every spend of AED 200 or above 
• The grand prize, a Toyota RAV 4, will be to granted to one winner at City Centre Sharjah
• The grand prize, a Jeep Compass, will be granted to one winner at City Centre Ajman
• The grand prize, a Jeep Compass, will be granted to one winner at City Centre Fujairah
• Customers may participate daily, given they redeem a spend of AED 200/- per day
• Electronic Receipts and hand written receipts will not be accepted
• Carryover of receipt amounts from one day to another will not be accepted for the grand prize
• Customer Service will be available to help any time before the mall closes 
• Customers are required to notify mall Customer Service team if he/she does not receive the e-coupon notification 

within 24 hours
• The management holds the right to announce the winners’ names and photos/videos on any media chosen by MAFP 

shopping malls
• An ID needs to be presented to the C.S. desk on collection of e-coupons.  Any misspelled name found in the e-coupon 

system that does not match the name in the original ID will be disqualified from the promotion and from winning the prize.
• E-coupon notifications will be sent via SMS
• 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 decision in relation to any aspects of a Prize Draw is final and binding on every person who enters 

and no correspondence will be entered into
• 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
• Other Terms and Conditions apply. Please refer to Customer Service for the list of shops participating in the campaign 
• By entering this campaign, customers have accepted all Terms & Conditions
• Log in to City Centre Ajman, City Centre Fujairah and City Centre Sharjah’s Facebook and Instagram pages for more 

fun and surprises

The Draw:
• Grand Prize:
 – Toyota RAV 4 to be given to one winner at City Centre Sharjah
 – Jeep Compass to be given to one winner at City Centre Ajman
 – Jeep Compass to be given to one winner at City Centre Fujairah
• Time and Date of the draw: Wednesday 19 February 2020 at 12 noon
• Original valid identification must be presented to redeem any prize.
• Prizes cannot be exchanged for cash or refunded
• All winners will be notified by telephone.
• Prizes not claimed within 60 days will be automatically forfeited.
• The right to withhold prizes for any irregularities found in the draws held 

at City Centre Ajman, City Centre Fujairah or City Centre Sharjah and/or 
ineligibility is reserved with the authority in charge at each location.

Earn 4X
SHARE points



شروط وأحكام العرض الترويجي

للتأهل:
تبدأ الحملة في 15 يناير وتستمر لغاية 15 فبراير 2020   •

لالشتراك في الحملة والتأهل لربح (السيارة و4 أضعاف نقاط "شير") يجب على المتسوقين  •
تحميل تطبيق "شير" والحصول على العضوية. يرجى التوجه إلى قسم خدمة الزبائن للمساعدة

يمنح كوبون واحد ألعضاء برنامج "شير" فقط مقابل كل عملية شرائية بقيمة 002 درهم في أي محل في سيتي سنتر عجمان  •
أو سيتي سنتر الفجيرة أو سيتي سنتر الشارقة، سواًء تم تجميع المبلغ عن طريق فاتورة واحدة أو فواتير متعددة

يحصل أعضاء برنامج "شير" على 4 أضعاف نقاط "شير" على جميع مشترياتهم في أي من المراكز الثالثة بما فيهم متجر كارفور   •
وڤوكس سينما خالل فترة الحملة

 "Offer" يخضع عرض 4 أضعاف نقاط "شير" إلى تغيير في الشروط بدون إشعار مسبق. ويتوجب على أعضاء البرنامج الضغط على كلمة  •
وتفعيل العرض الترويجي داخل تطبيق "شير" قبل عملية المسح الضوئي للفواتير الكتساب النقاط. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة 

صفحة العروض على تطبيق "شير" 
يتوجب على أعضاء "شير" تفعيل نقاطهم على التطبيق نفسه  •

•  السقف األعلى للشراء في نفس اليوم والتأهل لربح 4 أضعاف نقاط "شير" هو 49,999 درهم وكل مبلغ يفوق هذا المبلغ ال يتأهل لربح 
4 أضعاف نقاط "شير"، بينما يتأهل تلقائيًا للدخول على سحب السيارة

يتوفر عرض نقاط "شير" اإلضافية لكل عملية شرائية تمت ما بين الفترة 15 يناير و15 فبراير  •
الجائزة الكبرى في سيتي سنتر الشارقة هي سيارة تويوتا راڤ 4 تمنح لرابح واحد   •

الجائزة الكبرى في سيتي سنتر عجمان هي سيارة جيب كومباس تمنح لرابح واحد   •
الجائزة الكبرى في سيتي سنتر الفجيرة هي سيارة جيب كومباس تمنح لرابح واحد   •

بإمكان الزبائن االشتراك يوميًا واستبدال إيصاالت مشترياتهم بقيمة 200 درهم لدخول السحب على السيارة، وال تقبل فواتير األيام   •
السابقة ويتوجب تقديم الفاتورة الخاصة بنفس يوم الشراء للتأهل لربح السيارة

يتوجب على الشخص إبراز بطاقة شخصية لدى حصوله على الكوبون من مكتب خدمة الزبائن وذلك لضمان كتابة االسم والشهرة   •
بشكل سليم. أي اسم ال يتطابق مع البطاقة الشخصية ال يتم تأهله لربح الجائزة

يتم قبول استبدال اإليصاالت خالل ساعات عمل مكتب خدمة الزبائن  •
ال تقبل الفواتير اإللكترونية أو الفواتير المحررة بخط اليد في هذه الحملة   •

على الزبائن إبالغ مكتب خدمة الزبائن في حال عدم استالم إشعار الكوبونات اإللكترونية خالل 24 ساعة  •
تحتفظ اإلدارة بحق اإلعالن عن أسماء وصور الفائزين في أي وسيلة إعالمية تختارها المراكز التابعة لمجموعة ماجد الفطيم  •

ال يسري هذا العرض على محالت الصرافة والبنوك ومكاتب دفع فواتير الهاتف (دو واتصاالت)  •
ال يحق ألصحاب المحالت في المركز وموظفيهم وموظفي سيتي سنتر الشارقة أو 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
يحق لإلدارة اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بأي جانب من جوانب عملية السحب على الجوائز وهو قرار نهائي وملزم على كل شخص يدخل   •

السحب ولن يكون هنالك أي إشعار بهذا الخصوص
إن اإلدارة غير مسؤولة عن أي مشاركات لم يتم تلقيها بحلول الموعد النهائي ألي سبب من األسباب سواء كانت بسبب الفقدان أو   •

التأخير أو التلف أو أي سبب آخر أو حتى من جراء صعوبات تقنية وفنية
تطبق شروط وأحكام أخرى. يرجى العودة إلى قسم خدمة الزبائن لالطالع على قائمة المحالت المشاركة في الحملة  •

بمجرد االشتراك بهذه الحملة يوافق الزبون على جميع األحكام والشروط أعاله  •
زر مواقع التواصل االجتماعي فايسبوك وإنستغرام الخاصة بكل سنتر للمزيد من المتعة والمرح والجوائز  •

السحوبات:
سحب واحد مع نهاية الحملة على الجائزة الكبرى وهي عبارة عن:  •

– سيارة تويوتا راڤ 4 تمنح لفائز واحد في سيتي سنتر الشارقة  

– سيارة جيب كومباس تمنح لفائز واحد في سيتي سنتر عجمان  

– سيارة جيب كومباس تمنح لفائز واحد في سيتي سنتر الفجيرة  

تاريخ السحوبات على السيارات الثالثة 19 فبراير في تمام الساعة 12 ظهرًا  •
يتم إخطار الفائزين عبر الهاتف  •

يجب إبراز بطاقة هوية  أصلية وسارية المفعول لدى استالم الجائزة  •
ال يمكن استبدال الجوائز بالمبالغ النقدية  •

يتم إلغاء الجوائز التي لم تتم المطالبة بها خالل 60 يومًا  •
يحتفظ سيتي سنتر عجمان وسيتي سنتر الفجيرة وسيتي سنتر الشارقة بحق   •

حجب الجوائز عن الفائزين غير المؤهلين في حال مخالفة أي شرط من شروط 
السحب ويكون الرجوع إلى سلطات كل إمارة في حق التأهل للجائزة

اربحوا 4 أضعاف
نقاط "شير"


