
شروط وأحكام الحملة الترويجية
تبدأ الحملة الترويجية في يوم 1 نوفمبر الساعة 10 صباحًا،  •

وتنتهي في يوم 10 نوفمبر الساعة 11:59 ليًال

قم بزيارة ”INDOORS“ واحصل على بطاقة ماجيك بالنيت مجانية لثالث ألعاب  •

بطاقة ماجيك بالنيت صالحة أللعاب الفيديو والركوب واأللعاب التي ال تمنح الجوائز فقط  •

بطاقة ماجيك بالنيت صالحة فقط في ماجيك بالنيت سيتي سنتر ديرة  •

سيتم منح بطاقة ماجيك بالنيت واحدة لكل عميل في اليوم الواحد  •

العدد األقصى لبطاقات ماجيك بالنيت التي سيتم توزيعها حتى نهاية الحملة هو 500 بطاقة  •

يجب تقديم بطاقة هوية صالحة للحصول على البطاقة  •

من المتوقع حصول زحمة خالل ساعات الذروة  •

شروط وأحكام عامة
يجب تقديم رقم اتصال وعنوان بريد إلكتروني صالحين عند االستبدال  •

يجب تقديم بطاقة هوية صالحة للحصول على الجائزة  •

ال يمكن استبدال البطاقات بالمال نقدًا أو استردادها  •

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

من  سبب  ألي  النهائي  الموعد  بحلول  تلقيها  يتم  لم  مشاركات  أي  عن  مسؤولية  أي  اإلدارة  تتحّمل  لن   •
األسباب سواًء كانت بسبب الفقدان أو التأخير أو التلف أو أي سبب آخر أو حتى من جراء صعوبات تقنية وفنية

بمجّرد االشتراك في هذه الحملة، يوافق العميل على الشروط واألحكام أعاله  •

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

التعهد بعدم مطالبة سيتي سنتر ديرة 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 بالجوائز هو قرار نهائي وملزم، ولن يتم قبول أي   •
مراجعة بهذا الخصوص من أي شخص يدخل السحب

تطّبق شروط وأحكام أخرى  •
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Promotion Terms and Conditions
• The campaign will run from November 1 at 10:00am

and will end on November 10 at 11:59pm

• Visit INDOORS and get a free Magic Planet card loaded with 3 free games

• The Magic Planet card is valid for video games, rides and non-winning games only

• The Magic Planet card is valid in Magic Planet City Centre Deira only

• A maximum of one Magic Planet card will be issued per customer per day

• There will be a maximum number of 500 Magic Planet cards distributed per day until the 
end of the campaign.

• Valid identification must be presented for collection

• Queues are expected during peak hours

General Terms & Conditions
• It’s mandatory to provide a valid contact number and email address for the redemptions

• Valid identification must be presented to claim the prize

• Cards cannot be exchanged for cash or refunded

• 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 by it for any 
reason, by the closing date, whether lost, delayed, damaged otherwise, and whether or 
not due to any technical di�culties or malfunctions

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

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

• You indemnify City Centre Deira, 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 connection with 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

• Other Terms & Conditions apply
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