
Promotion Terms and Conditions

To Qualify:

• Promotion date: 8th February till 14th February 2018

• Purchase Mall GiftCards worth AED 500 and get instant prize of AED 50 
(in GiftCards)

• Daily winning chances per person is AED 100 for a purchase of two 
GiftCards worth AED 500 each. Any daily purchase exceeding
AED 1,000 in GiftCards will not qualify the shopper to get extra AED 50 on 
each AED 500

• Customers may enter every day, given they redeem a spend on GiftCards 
of AED 500 to AED 1,000 per day

• An ID needs to be presented to the Customer Service Desk on collection 
of the cash back.  

• 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

• Other Terms and Conditions apply

• By entering this campaign, customers have accepted all
Terms & Conditions

• Log in to City Centre Sharjah, City Centre Ajman and City Centre Fujairah’s 
Facebook and Instagram pages for more fun and surprises

• Prizes cannot be exchanged for cash or refunded

February 8 – 14

Take your story
to new heights



شروط وأحكام العرض الترويجي

للتأهل:

تبدأ الحملة في 8 فبراير وتستمر حتى 14 فبراير 2018   •

كل شراء لبطاقة ”هديتي“ بقيمة 500 درهم يمنح المتسوق مكافأة على شكل   •
بطاقة ”هديتي“ بقيمة 50 درهما

الحد األقصى للربح اليومي هو مبلغ 100 درهم عن قيمة إجمالية لشراء بطاقات   •
”هديتي“ بمبلغ 1,000 درهم. كل شراء يتجاوز مبلغ 1,000 درهم ال يحتسب من 

قيمة المكافأة

بإمكان الزبائن االشتراك يوميا واستبدال مشترياتهم من بطاقة ”هديتي“ على أال   •
تتجازو مبلغ 1,000 درهم يوميا

يتوجب على الشخص إبراز بطاقة شخصية لدى حصوله على المكافأة من مكتب   •
خدمة الزبائن

ال يحق ألصحاب المحالت في المركز وموظفيهم وموظفي سيتي سنتر الشارقة   •
وعائالتهم ومورديهم االشتراك في هذا العرض الترويجي

تحتفظ اإلدارة بحق إلغاء أو تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت دون إشعار   •
مسبق وسيتم اعتبار أي تغييرات على أنها تغييرات مدمجة في هذه الشروط واألحكام

تطبق شروط وأحكام أخرى  •

بمجرد االشتراك بهذه الحملة يوافق الزبون على جميع األحكام والشروط أعاله  •

زر مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك وإنستغرام الخاصة بسيتي سنتر الشارقة،   •
سيتي سنتر عجمان وسيتي سنتر الفجيرة للمزيد من المتعة والمرح والجوائز

ال يمكن استبدال الجوائز بالقيمة النقدية  •

حّلق بقصتك إلى
آفاق جديدة

8  –  14 فبراير


