
شروط وأحكام العرض الترويجي

يتم منح قسيمة "آيس كريم" واحدة لكل عملية شرائية بقيمة 250 درهمًا،   •
فردية أو تراكمية، في أي متجر في سيتي سنتر ديرة 

كل قسيمة "آيس كريم" تقّدم كوب واحد فقط   •
يحتوي اآليس كريم على هذه المكونات: الموز والشوكوالتة الداكنة وتوت آساي والتوت األزرق وجوز الهند   •

إذا كان لدى العمالء أي حساسية أو عدم تحمل للغذاء، فيجب عليهم إبالغنا قبل المشاركة  •
لن يتم قبول إيصاالت كارفور بمفردها   •

على المتسّوقين تقديم إيصاالت من متاجر أخرى بحد أدنى قيمته 50 درهمًا إلى جانب إيصاالت كارفور   •
ليحق لهم المشاركة

يتم قبول استبدال اإليصاالت حتى وقت إغالق المركز يوميًا خالل فترة الحملة ما عدا آخر يوم، يتم قبول   •
االستبدال حتى الساعة 8 مساًء 

يتم قبول استبدال اإليصاالت حتى نهاية فترة الحملة في 3 أغسطس   •
ُيمكن استبدال إيصاالت اليوم السابق بقسائم "آيس كريم" في اليوم الحالي بين 3 يوليو و3 أغسطس   •

يتم منح قسيمتين لكل عميل يوميًا كحد أقصى بغض النظر عن إجمالي مبلغ اإليصاالت   •
بإمكان العمالء االشتراك يوميًا، واستبدال إيصاالتهم بقيم اإلنفاق المطلوبة لكل فّعالية   •

يوافق المشارك على استخدام المنظم ألية صور ومقاطع فيديو وتعليقات وأي صوت في اإلذاعة   •
والصحف والكتيبات ووسائل اإلعالم األخرى إلى األبد وبدون إشعار مسبق أو تعويض

ال تشمل هذه الحملة الترويجية إيصاالت ميدكلينيك وفواتير مطاعم ألوفت وبولمان وفواتير الصرافة   •
وبطاقات "هديتي" والمعامالت المصرفية وفواتير المياه والكهرباء والغرامات

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

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

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  •

تذّوقوا طعم الفوز



Promotion Terms and Conditions

• One ‘Victory Ice-cream’ token will be granted for every AED 250 
purchase, single or cumulative, made at any store at City Centre Deira

• Every e-token admits one ‘Victory Ice-cream’ scoop only
• Customers are advised that the ‘Victory Ice-cream’ contain these 

ingredients: banana, dark chocolate, acai berry, blueberry, and coco
• If customers have any allergies or food intolerances, they should contact us prior to participation
• Carrefour receipts alone will not be accepted
• Shoppers with Carrefour receipts need to present receipts from any other store with a minimum 

spend of AED 50 to be eligible for a token
• Redemption of receipt(s) is accepted until the mall closing time for each day of the campaign 

period except on the last day, redemptions are accepted until 8pm
• Redemption of receipt(s) will only be accepted until the end of the campaign on August 3
• Receipt(s) of previous days can be redeemed for the current daily ‘Victory Ice-cream’ 

e-token(s) if between July 3 to August 3
• A maximum of 2 tokens will be issued per customer per day regardless of the total amount of 

the bills(s)
• Customers may enter every day, given they redeem the spend required for each activation
• The participant agrees to the use by the organizer of any photographs, videos, comments and 

any audio in broadcasts, newspapers, brochures and other media in perpetuity without notice 
or compensation.

• Mediclinic, Aloft and Pullman restaurants, money exchange, Mall GiftCards and bank 
transactions as well as utility bills and fines are excluded from this campaign

• 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 their 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

The Taste of Victory


