
الشروط واألحكام
• يسري هذا العرض من 3 إلى 12 أكتوبر 2022

 • ُيطّبق هذا العرض فقط في محالت األزياء ومستحضرات الجمال الموجودة في
سيتي سنتر ديرة

• سيتم منح كوبون إلكتروني واحد مقابل كل عملية شرائية بقيمة 500 درهم، فردية أو تراكمية، 
يتم إجراؤها في نفس اليوم في محالت األزياء ومستحضرات الجمال في سيتي سنتر ديرة 

للحصول على بطاقة "هديتي" بقيمة 50 درهمًا على الفور
• يتم منح بطاقة »هديتي« واحدة كحد أقصى بقيمة 50 درهمًا لكل عميل في اليوم

• يحصل أول 1000 من العمالء الذين يستبدلون إيصاالت بقيمة 500 درهم على بطاقة "هديتي" 
بقيمة 50 درهمًا

• يتم قبول اإليصاالت حتى موعد إغالق المول )حتى 10:00 مساًء في أيام األسبوع(
• ُيطلب من الفائزين تقديم إيصال التسوق ورسائل الكوبون اإللكتروني القصيرة ووثيقة تعريف 

صالحة )نسخة من جواز السفر و / أو بطاقة الهوية الوطنية( الستالم الجائزة
على العمالء إبالغ أي من مكاتب خدمة العمالء في المول وتقديم إيصاالتهم األصلية التي   •

تم استبدالها للتحقق، في حالة عدم استالمهم أي رسالة نصية أو إشعار بريد إلكتروني يؤكد 
استحقاق القسائم اإللكترونية

ال يتأهل موظفي مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسّوق في دبي   •
ووكاالتهم اإلعالنية للمشاركة في هذه الحملة الترويجية 

ال يحق لموظفي ومالكي المحالت التجارية ومجموعة شركات ماجد الفطيم ومورديهم   •
والمستأجرين والموظفين وأسرهم المباشرة المشاركة في هذه الحملة الترويجية

ال تشمل هذه الحملة الترويجية بطاقات »هديتي« فواتير الصرافة والمعامالت المصرفية   •
وفواتير المياه والكهرباء والغرامات 

في حال االشتباه بوجود أي احتيال، تحتفظ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز   •
التسّوق في دبي بحقها في استبعاد الفائز بالجائزة

تعتبر المشاركة في السحب إذنًا لمجموعة ماجد الفطيم، الستخدام المعلومات الشخصية   •
للمشارك التي يتم توفيرها ألغراض النشر والتسويق، دون أي مسؤولية من أي نوع

قرار مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة نهائي وملزم في جميع الجوانب. لن يتم قبول أي   •
استفسارات أو مطالبات

ال يمكن استبدال الجوائز نقدًا أو استعادة قيمتها    •
تحتفظ إدارة المول بالحق في تعديل الشروط واألحكام المذكورة أعاله دون إشعار مسبق  •

تطّبق شروط وأحكام أخرى   •
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المتاجر المشاركة 

احصلوا على بطاقة "هديتي" بقيمة 50 درهمًا، مقابل التسّوق من 
محالت األزياء ومستحضرات الجمال بقيمة 500 درهم.*

3  - 12 أكتوبر
*تطّبق الشروط واألحكام 

تشكيالت أكثر،  أسعار أقل


