
Terms & Conditions

Take a break for
something great
September 15 – December 31

• Promotion date: September 15 – December 31, 2016

• One(1) e-coupon will be granted to each student for every spend of AED 50, made at City Centre 
Fujairah to enter the weekly raffle draw of AED 10,000

• Students to complete 4 visits/get e-coupons on 4 different days to acquire their instant prize within 
one month

• Instant prize will be offered from the Customer Service Desk and each student will have the right to 
choose the prize from the available quantities

• Each student will be issued City Centre Student ID upon registration for the first time. This ID 
should be presented to acquire coupons and instant prizes

• One(1) e-coupon will be granted to each non-student shopper for every spend of AED 200, made 
at City Centre Fujairah to enter the weekly raffle draw of AED 10,000

• The weekly prize worth AED 10,000/- will be given as ‘Majid Al Futtaim GiftCard’ to be redeemed
at any store of City Centre

• One(1) weekly prize winner will be declared from City Centre Fujairah by the end of each week

• Redemption of receipts will only be accepted until the customer service desk closing time for that 
day however after hours (10:00 pm – midnight) receipts can be redeemed next day only 

• An ID needs to be presented to the Customer Service Desk on collection of e-coupons. Any 
misspelled name found in the e-coupon system that does not match the name in the original ID will 
be disqualified from the promotion and from winning the prize

• E-coupons will be sent via SMS or e-mail

• Prizes cannot be exchanged for cash or refunded

• All winners will be notified by telephone through their registered numbers provided at the time of 
receipts redemption at Customer Service Desk

• Prizes not claimed within 60 days will be automatically forfeited

• Money exchange and bank transactions are excluded from this promotion as well as ATM, DU and 
Etisalat bill payment receipts

• Owners and employees of the Centre’s outlets, Majid Al Futtaim Group of companies, their suppliers 
and their immediate families are not eligible to participate in this promotion

• The Management will not be responsible for any entries that are not received 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 right to withhold prizes for any irregularities found in the draws held 
at City Centre Fujairah, and/or ineligibility is reserved with the authority in 
charge at that location

• 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 may apply



يسري العرض من 15 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر، 2016   •

يتم منح كوبون إلكتروني واحد لكل طالب على كل إنفاق بقيمة 50 درهم�، في أي محل في سيتي سنتر الفجيرة للدخول في   •
السحب ا�سبوعي على 10,000 درهم

الطالب الذين يكملون 4 زيارات ويجمعون 4 كوبونات إلكترونية في 4 أيام مختلفة، يحصلون على جوائز فورية خالل شهر واحد  •

يتم تقديم الجوائز الفورية من مكتب خدمة العمالء، ولكل طالب الحق باختيار الجائزة من الكميات متوّفرة   •

يتم إصدار بطاقة تعرفة في سيتي سنتر لكل طالب عند التسجيل �ّول مرة، ويجب إبراز هذه البطاقة للحصول على الكوبونات   •
والجوائز الفورية 

يتم منح كوبون إلكتروني لكل متسّوق ليس من الطالب عن كل إنفاق بقيمة 200 درهم، في سيتي سنتر الفجيرة للدخول   •
في السحب ا�سبوعي على 10,000 درهم

الجائزة ا�سبوعية عبارة عن "بطاقة هديتي" من مجموعة ماجد الفطيم بقيمة 10,000 درهم، ُتستبدل في أي محل   •
في سيتي سنتر

يتم ا¯عالن عن فائز واحد أسبوعي�، في سيتي سنتر الفجيرة، وذلك نهاية كل أسبوع   •

يتم قبول استبدال الفواتير حتى وقت إغالق المركز يومي�، والفواتير الصادرة بعد (10:00 مساًء إلى منتصف الليل) ُيمكن   •
استبدالها في اليوم التالي فقط 

يجب إبراز بطاقة الهوية لمكتب خدمة العمالء عند استالم الكوبونات ا¯لكترونية. وفي حال وجود عدم تطابق بين االسم على   •
الكوبون ا¯لكتروني والهوية ُيعتبر الفائز غير مؤهل لالشتراك بالحملة والسحب على الجائزة

يتم إرسال الكوبونات ا¯لكترونية عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد ا¯لكتروني   •

ال يمكن إعادة أو استبدال الجوائز بقيمة مادية  •

يتم إخطار كل الفائزين عبر الهاتف، من خالل الرقم المسّجل عند استبدال الفواتير في مكتب خدمة العمالء  •

الجوائز التي ال تتم المطالبة بها خالل 60 يوم�، ُتعتبر الغية   •

ال تشمل هذه الحملة الترويجية فواتير الصرافة والمعامالت المصرفية وفواتير المياه والكهرباء والغرامات  •

إن مالكي وموظفي المراكز التجارية وموظفي مجموعة شركات ماجد الفطيم وموّرديهم وعائالتهم، غير مؤهلين   •
للمشاركة في هذه الحملة الترويجية

لن تتحّمل ا¯دارة أي مسؤولية عن أي مشاركات لم يتم تلقيها بحلول الموعد النهائي �ي سبب من ا�سباب سواًء كانت بسبب   •
الفقدان أو التأخير أو التلف أو أي سبب آخر أو حتى من جراء صعوبات تقنية وفنية

تحتفظ ا¯دارة بحق حجب الجوائز عن الفائزين في حال وجود أي مخالفة في السحب في   •
سيتي سنتر الفجيرة و/أو وجود عدم أهلية تجدها السلطات المسؤولة في كل موقع

تحتفظ ا¯دارة بحقها في إلغاء أو تعديل هذه الشروط وا�حكام في أي وقت دون إشعار   •
مسبق. سيتم اعتبار أي تغييرات على أنها تغييرات مدمجة في هذه الشروط وا�حكام

قد ُتطّبق شروط وأحكام أخرى   •

شروط وأحكام

استراحة صغيرة
لتسلية كبيرة

15 سبتمبر – 31 ديسمبر


