
The Fashion Stop
Terms and Conditions

• The Fashion Stop Activation will run from October 23 - November 5 
from 10:00am to 10:00pm on Sunday - Wednesday and from 10:00am 
to 12:00am on Thursday-Saturday

• One Game Token will be granted for every AED 300 purchase, single or 
cumulative, made at any fashion store at City Centre Deira 

• Customers may redeem their receipt(s) only from the mall they are 
issued from and until the mall closing time of each day of the 
campaign period

• Receipt (s) of previous days can be redeemed for the current day. Carryover amount(s) will be waived 
off after the end of the campaign 

• A maximum of 1 game token will be issued per Customer per day regardless of the total amount of 
the bills 

• Each game token is only valid for the day it was issued on and cannot be used for future day(s) during 
the campaign

• Each game token grants 1 player only to play at 1 activity
• Valid identification must be presented to redeem any prize 
• Customer will be requested to provide his original redeemed receipts upon collecting the prize
• Prizes cannot be exchanged for cash or refunded
• Participants will be able to participate in the activation available at the time or participate in the Fashion 

Stop for a chance to win a retailer voucher
• For the customization station, item needs to be purchased from City Centre Deira with a valid 

receipt within the campaign period. City Centre Deira is not held liable for any loss or damage of the 
purchased item. 

• Every winner has a chance to win only once per day
• First come first serve as queues are expected on high peak days
• Money exchange, Mall GiftCards and bank transactions as well as utility bills and fines are excluded from 

this promotion
• For this campaign, “Announcement” is considered by SMS and/or telephone and email 
• The Management holds the right to announce the winner’s name on any media chosen by MAFP malls
• 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
• Owners and employees of the Centers’ 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 or 
otherwise, and whether or not due to any technical difficulties or malfunctions

• 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 

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

• Other Terms & Conditions apply



شروط وأحكام
فّعالية محطة الموضة 

تسري فّعالية محطة الموضة في الفترة بين 23 أكتوبر – 5 نوفمبر، من األحد إلى   •
األربعاء من 10:00 صباحًا وحتى 10:00 مساًء، ومن الخميس إلى السبت من 

10:00 صباحًا وحتى 12:00 منتصف الليل 
يتم منح قسيمة لعب واحدة لكل عملية شرائية بقيمة 300 درهم، فردية أو   •

تراكمية، في أي محل في سيتي سنتر ديرة 
بإمكان العمالء استبدال إيصاالتهم في سيتي سنتر ديرة فقط، وحتى وقت إغالق   •

المركز يوميًا خالل فترة الحملة الترويجية 
يمكن استبدال إيصاالت اليوم السابق في اليوم الحالي. ويتم التنازل عن المبالغ المرّحلة بعد انتهاء فترة الحملة  •

يتم إصدار قسيمة لعب واحدة كحد أقصى لكل عميل يوميًا، بغض النظر عن إجمالي مبلغ اإليصاالت   •
كل قسيمة صالحة فقط في يوم إصدارها وال يمكن استخدامها في األيام التالية خالل الحملة الترويجية   •

كل قسيمة لعب تمنح العب واحد مشاركة واحدة في الفّعالية   •
يجب إبراز بطاقة هوية سارية المفعول الستالم أي جائزة   •

على العمالء تقديم إيصاالت االستبدال األصيلة لدى استالم الجائزة   •
ال يمكن استبدال الجوائز بقيمة مادية أو استرجاع قيمتها   •

يمكن للعمالء المشاركة في الفّعالية المتاحة في وقت حصولهم على القسيمة، أو المشاركة في محطة   •
الموضة للحصول على فرصة للفوز بقسيمة من المحالت التجارية

للمشاركة في محطة الموضة، يجب شراء المنتجات من سيتي سنتر ديرة مع إيصال صالح خالل فترة الحملة.  •
ال يتحمل سيتي سنتر ديرة أي مسؤولية عن أي فقدان أو ضرر يحدث للمنتجات التي تم شراؤها

يحق الفوز لكل شخص لمرة واحدة فقط في اليوم   •
األولوية لمن يحضر أوًال، يتوّقع وجود طوابير وقت الذروة   •

ال تشمل هذه الحملة الترويجية فواتير الصرافة، إيصاالت بطاقة "هديتي"، المعامالت المصرفية وفواتير المياه  •
والكهرباء والغرامات 

يتم اإلبالغ في هذه الحملة عبر الرسائل النصية القصيرة و/أو الهاتف والبريد اإللكتروني   •
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
قرار اإلدراة المتعلق بأي شكل بالجوائز هو قرار نهائي وملزم، ولن يتم قبول أي مراجعة بهذا الخصوص من أي   •

شخص يدخل السحب
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
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

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

تطّبق شروط وأحكام أخرى  •


