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  :2012دٌسمبر  31 – 1مدة الحملة 

  الفجٌرة ، فردٌة أو تراكمٌة، فً سٌتً سنتر درهم 200بمٌمة  عملٌة شراءٌتم منح كوبون واحد لكل

  للدخول فً السحب

  درهم، فردٌة أو تراكمٌة،  200بمٌمة سٌتم منح لسٌمة السلّم والثعبان واحدة ممابل كل عملٌة شراء
 تتم فً أي متجر فً سٌتً سنتر الفجٌرة

 ستتم مكافأة الفائزٌن بلعبة السلّم والثعبان بجوائز فورٌّة وهً خاضعة لتوفّرها 

 لسائم السلّم والثعبان صالحة فً نفس الٌوم التً ٌتم الحصول علٌها 

  كحد ألصى فً كل ٌوم حتى ولو للعبة السلّم والثعبان لسائم  5ٌحك لكل عمٌل الحصول على
 درهم 1000تخطت لٌمة الفاتورة 

  الجائزة الكبرى هً سٌارة وسٌحصل الفائز بالجائزة على سٌارةGMC Sierra HD 3500 
وتخضع لتوفر الطراز، اللون، المواصفات والمخزون. مع ذلن، فإن اللون الذي  2012طراز 

 لون الجائزة أن ٌكون هو نفسه لٌس بالضرورةحات اإلعالنٌة ٌظهر فً اإلعالنات/اللو

  فً سٌتً سنتر الفجٌرة حٌث تحتفظ  2017ٌناٌر  1سٌجري السحب على الجائزة الكبرى فً/بعد
 اإلدارة بحمها فً حجب أو تأجٌل السحب الي سبب كان

 حملةسٌتم لبول الفواتٌر المتراكمة وٌمكن نمل المبالغ من ٌوم آلخر خالل فترة ال 

 ٌمكن استبدال الفواتٌر فمط حتى ولت إغالق مكتب خدمة العمالء حسب دوام عمل المركز 

  ًٌجب إبراز بطالة هوٌة صالحة لمكتب خدمة العمالء عند استالم المسائم اإللكترونٌة. أي خطأ ف
الهوٌة األصلٌة االسم ٌتم العثور علٌه فً نظام الفواتٌر اإللكترونٌة وال ٌتطابك مع االسم على بطالة 

 سٌحرم صاحبه من االشتران فً الحملة ومن الفوز بالجائزة

 ًسٌتم إرسال المسائم اإللكترونٌة برسائل نصٌة أو بالبرٌد اإللكترون 

 ال ٌمكن استبدال أو استرداد الجائزة بمٌمة نمدٌة 

 اتٌر لدى مكتب سٌتم إعالم جمٌع الفائزٌن بواسطة رلم الهاتف الذي تم تمدٌمه أثناء استبدال الفو

 خدمة العمالء

  20الجوائز التً ال ٌتم استالمها خالل  ً  ٌوماً ستُعتبر الغٌة تلمائٌا

  ًال تشمل هذه الحملة التروٌجٌة فواتٌر الصرافة والمعامالت المصرفٌة ومعامالت الصراف اآلل

 وفواتٌر دو واتصاالت

 ومزّودٌهم وعائالتهم االشتران  ال ٌحك لموظفً المتاجر فً المركز وموظفً مجموعة ماجد الفطٌم

 فً هذه الحملة

  لن تتحّمل اإلدارة أي مسؤولٌة عن أي مشاركات لم ٌتم تلمٌها بحلول الموعد النهائً ألي سبب من

األسباب سواًء كانت بسبب الفمدان أو التأخٌر أو التلف أو أي سبب آخر أو حتى من جراء صعوبات 

 تمنٌة وفنٌة

 لجوائز عن الفائزٌن فً حال وجود أي مخالفة فً السحب فً سٌتً تحتفظ اإلدارة بحك حجب ا

 سنتر الفجٌرة و/ أو وجود عدم أهلٌة تجدها السلطات المختصة فً المركز

  تحتفظ اإلدارة بحمها فً إلغاء أو تعدٌل هذه الشروط واألحكام فً أي ولت دون إشعار مسبك. سٌتم

 هذه الشروط واألحكام اعتبار أي تغٌٌرات على أنها تغٌٌرات مدمجة فً

 تُطبّك شروط وأحكام أخرى 


