
شروط وأحكام العرض الترويجي

تسري حملة مفاجآت صيف دبي من 21 يونيو وحتى 3 أغسطس 2019   •
تسّوقوا بقيمة 250 درهمًا في سيتي سنتر ديرة لتحصلوا على فرصة ربح  •

بطاقات "هديتي" بقيمة 100,000 درهم 
رابح واحد سيفوز بالجائزة الكبرى في نهاية الحملة   •

لن يتم قبول إيصاالت كارفور وحدها. على المتسّوقين تقديم إيصاالت من متاجر أخرى بحد أدنى قيمته   •
50 درهمًا إلى جانب إيصاالت كارفور ليحق لهم المشاركة

يتم إصدار 100 كوبون إلكتروني كحد أقصى لكل عميل يوميًا بغض النظر عن إجمالي مبلغ اإليصاالت   •
بإمكان العمالء استبدال إيصاالتهم الصادرة من سيتي سنتر ديرة يوميًا حتى وقت إغالق المركز خالل   •

فترة الحملة 
ُيمكن استبدال إيصاالت اليوم السابق في اليوم الحالي. ويتم التنازل عن المبالغ المرحلة بعد انتهاء  •

فترة الحملة 

بطاقات "هديتي" فورية 
يتم منح قسيمة لعب واحدة لكل عملية شرائية بقيمة 500 درهم، فردية أو تراكمية، في أي محل لألزياء   •

في سيتي سنتر ديرة للحصول على فرصة ربح جائزة فورية 
لن يتم قبول إيصاالت كارفور   •

يجب أن يكون عمر الالعبين أكثر من 7 سنوات، للمشاركة في هذه اللعبة  •
كل قسيمة لعب صالحة فقط لليوم الذي تم إصدارها فيه، وال ُيمكن استخدامها في األيام التالية  •

خالل الحملة
كل قسيمة لعب ُتمّكن العب واحد من المشاركة في الفعالية لفرصة ربح بطاقات "هديتي" فورية   •

يتم قبول استبدال اإليصاالت حتى وقت إغالق المركز يوميًا خالل فترة الحملة ما عدا آخر يوم، يتم قبول   •
االستبدال حتى الساعة 7 مساًء 

ُتمنح 2 من القسائم اإللكترونية لكل عميل يوميًا بغض النظر عن إجمالي مبلغ اإليصاالت   •
بإمكان العمالء االشتراك يوميًا، واستبدال إيصاالتهم بقيم اإلنفاق المطلوبة لكل عرض   •

يجب استالم الجوائز الفورية في نفس اليوم أو يتم إلغاؤها   •

تذاكر ڤوكس سينما فورية 
يتم منح تذكرة ڤوكس سينما واحدة على الفور مقابل كل عملية شرائية بقيمة 150 درهمًا، فردية أو   •

تراكمية، في أي مطعم أو مقهى في سيتي سنتر ديرة 
لن يتم قبول إيصاالت كارفور   •

يتم استبدال اإليصاالت في نفس يوم إصدارها بتذكرة ڤوكس سينما  •
يتم قبول استبدال اإليصاالت حتى وقت إغالق المركز يوميًا خالل فترة   •

الحملة، ما عدا آخر يوم ُتقبل اإليصاالت حتى الساعة 7 مساًء فقط
يتم منح تذكرة ڤوكس سينما واحدة لكل عميل يوميًا بغض النظر عن   •

إجمالي مبلغ اإليصاالت 
بإمكان العمالء االشتراك يوميًا، واستبدال إيصاالتهم بقيم اإلنفاق   •

المطلوبة لكل عرض 

مفاجآت صيف دبي 2019



Promotion Terms and Conditions

• Dubai Summer Surprises will run from June 21 to August 3, 2019
• Shop for minimum AED 250 at City Centre Deira to get a chance to win 

AED 100,000 in Mall GiftCards 
• One winner will win the grand prize at the end of the campaign
• 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 an entry
• A maximum of 100 e-coupons will be issued per customer per day regardless of the total 

amount of the bill(s) 
• Customers may redeem receipt(s) issued only from City Centre Deira 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

Instant Mall GiftCards
• 1 game token will be granted for every purchase of AED 500 single or cumulative, made at any 

fashion store at City Centre Deira to get a chance to win an instant prize
• Carrefour receipts are not accepted
• Players must be above 7 years old to participate in the game
• 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 the activity for a chance to win Instant Mall 

GiftCards
• 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 7pm
• A maximum of 2 e-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 promotion
• The instant prize should be collected on the same day or it will be waived

Instant VOX Cinemas Ticket
• 1 instant VOX Cinemas ticket will be granted for every purchase of AED 150 single or cumulative, 

made at any F&B outlet at City Centre Deira
• Carrefour receipts are not accepted
• Receipt(s) of the same day only can be redeemed for the instant VOX Cinemas ticket
• 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 7pm
• A maximum of 1 VOX Cinemas ticket 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 promotion

Spend and Win
DSS 2019


