
Spin The Wheel
July 9 – 28

Terms and Conditions
• The campaign will run from July 9 – 28, 2018
• 1 e-coupon will be granted for every AED 300 purchase, single or 

cumulative, made at any store at City Centre Deira
• Customers may redeem their receipts only at City Centre Deira
• Customers may enter every day; given they redeem a spend of AED 300
• Redemption of receipt(s) will only be accepted until the mall closing

time for each day of the campaign period
• Redemption of receipts will only be accepted until July 28, 2018
• E-coupons will be sent via SMS or email
• Customers are requested to notify Mall Customer Service if he/her does not receive the e–coupon 

notification within 24 hours
• Winners will be selected to spin the wheel through a raffle draw that will take place daily from

July 9 – 28, 2018
• Winners will be contacted via phone or email and informed of the time and venue for them to

spin the wheel
• Winners must present the e-coupon notification along with a valid ID to spin the wheel on the date 

and venue specified
• Winners who fail to show-up at the specified date and venue for spinning the wheel will be 

considered as disqualified
• The winning denominations are AED 500, AED 1,000, AED 2,000, AED 5,000, AED 10,000 and

AED 20,000. Prizes will be in the form of cash 
• Money exchange, bank transactions, utility bills and Mall GiftCards are excluded from this promotion
• The prizes must be collected within 60 days of the announcement of the winner
• In case a fraudulent transaction is suspected, Dubai Festivals and Retail Establishment reserve the 

right to deny the prize to a winner. No queries or claims will be entertained
• The decision of Dubai Festivals and Retail Establishment on all aspects will be final and binding. No 

queries or claims 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 whether or not due to any 
technical difficulties or malfunctions

• The Management holds the right to announce the winner’s name/image 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

• Management’s 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

• 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

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

• Other Terms & Conditions apply



شروط وأحكام الحملة
يسري العرض من 9 وحتى 28 يوليو 2018    •

يتم منح كوبون إلكتروني واحد كحد أقصى لكل عملية شرائية  •
بقيمة 300 درهم، فردية أو تراكمية، في أي متجر في سيتي سنتر ديرة

بإمكان العمالء استبدال إيصاالتهم في سيتي سنتر ديرة فقط  •
بإمكان العمالء االشتراك يوميًا، واستبدال إيصاالتهم بقيمة 300 درهم   •

يتم قبول استبدال اإليصاالت حتى وقت إغالق المركز يوميًا خالل فترة الحملة    •
يتم قبول استبدال اإليصاالت حتى 28 يوليو 2018 فقط   •

يتم إرسال الكوبونات اإللكترونية عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد اإللكتروني   •
على العمالء إبالغ مكتب خدمة العمالء في حال عدم استالمهم الكوبونات اإللكترونية خالل 24 ساعة  •

يتم اختيار الفائزين بإدارة دوالب الحظ عبر سحب يومي ابتداًء من 9 يوليو وحتى 28 يوليو 2018   •
يتم التواصل مع الفائزين عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني وإبالغهم بوقت ومكان إدارة دوالب الحظ   •

على الفائزين تقديم إشعار الكوبونات اإللكترونية مع بطاقة هوية سارية المفعول إلدارة دوالب الحظ في   •
الوقت والمكان المحددين 

يتم استبعاد الفائزين الذي يفشلون في تقديم إشعار الوقت والمكان المحددين إلدارة دوالب الحظ   •
فئات الجوائز النقدية هي: 500 درهم، 1,000 درهم، 2000 درهم، 5,000 درهم، 10,000 درهم و  •

20,000 درهم. الجوائز ستكون على شكل نقود
ال تشمل هذه الحملة الترويجية فواتير الصرافة والمعامالت المصرفية وفواتير المياه والكهرباء وإيصاالت   •

بطاقة "هديتي"
يجب استالم الجوائز خالل 60 يومًا من إعالن الفائزين   •

تحتفظ كل من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسّوق في دبي، بالحق في مصادرة   •
أي جائزة في حال االشتباه بوجود أي عملية احتيال. ولن يتم قبول أي مراجعة بهذا الخصوص من أي 

شخص يدخل السحب 
قرار كل من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسّوق في دبي المتعلق بأي جانب هو   •

قرار نهائي وملزم، ولن يتم قبول أي مراجعة بهذا الخصوص من أي شخص يدخل السحب
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
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
إن مالكي وموظفي المحالت 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

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

دوالب الحظ
9 – 28 يوليو


