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 "(المدة)" 2022نوفمبر  6وتنتهي في  2022أكتوبر  13تسري الحملة من 1.

المؤَهلة والصادرة فقط من بنوك دولة ( VISA)باستخدام بطاقات فيزا المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة   Centrepointstores.comتسري الحملة على عمالء جميع متاجر سنتربوينت وعلى المتجر اإللكتروني2.
 .اإلمارات العربية المتحدة

أو أي فشل أو عدم قدرتك على  يجيأي مسؤولية تجاهك إذا تعرضت ألي خسارة أو ضرر مالي نتيجة رفضنا السماح لك بالمشاركة في العرض الترويجي أو انسحابنا من العرض الترو"( الشركة)"مجموعة الندمارك لن تتحمل 3.
 .استخدام العرض ألي سبب من األسباب

 .ويتم تفسيرها وفقًا لذلكلقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة ( بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية)تخضع هذه الشروط وأي نزاعات أو مطالبات تنشأ عن أو فيما يتعلق بموضوعها أو تشكيلها 4.

 .يينفي حالة اكتشاف أي نشاط احتيالي متعلق بهذا العرض، تحتفظ الشركة بالحق في منع الجوائز، وسيتم اختيار فائز بديل من المشاركين األصل5.

 .موظفي الندماركهذا العرض غير متاح ألي من 6.

 الشروط العامة للحملة

ً  250أنفق 1.  :المؤهلة في المتاجر المشاركة وعبر المتجر اإللكتروني للحصول على فرصة للفوز بجوائز قيّمة منها( VISA)بإستخدام بطاقات فيزا  درهماً إماراتيا
 (قابلة للتسوق في متاجر سنتربوينت وعبر المتجر اإللكتروني)درهماً إماراتياً  250بطاقات هدايا إلكترونية من سنتربوينت بقيمة •
 (لمباريات دور المجموعات باقة 12" )فيفا"باقات كأس العالم لكرة القدم •

 .يسمح بالمشاركة عدة مرات خالل فترة الحملة، طالما أنها تفي بالمعايير المطلوبة2.

 .ستخداماالال يمكن استخدام بطاقة الهدايا اإللكترونية جزئياً وسيتم إرسالها إلى الفائزين عبر البريد اإللكتروني مع الشروط واألحكام الخاصة ب3.

للحصول على المعلومات الخاصة بهم باإلضافة إلى تفاصيل مرافقهم، والتي ستتم مشاركتها مع فيزا  رسالة بريد إلكتروني، تليها مكالمة من فريق خدمة العمالء في سنتربوينت" فيفا"سيتلقى الفائزون بباقات كأس العالم لكرة القدم 4.
 .للحصول على الجوائز بنجاح 2022نوفمبر  8يجب على الفائز مشاركة جميع المعلومات قبل . لغرض تنظيم السفر واإلقامة والخدمات اللوجستية

 .2022نوفمبر  9يل من المشاركين األصليين اعتباراً من بد في حالة عدم مشاركة معلومات الفائز بحلول الموعد النهائي، أو إذا كانت الشركة غير قادرة على االتصال بالفائزين، فسيتم اختيار فائز•
آلخر بواسطة  وقتأو تم تضمينها كجزء من عرض ترويجي، يجب أن تُقبل كما تم منحها وتخضع لجميع الشروط واألحكام المعمول بها والمحددة لهذه التذاكر من / ، سواء تم منحها كجائزة و  2022تذاكر كأس العالم فيفا قطر •

أو كجزء من العرض الترويجي، يُعتبر حاملها قد قبل جميع الشروط / بقبول التذاكر كجائزة و . هذه الشروط واألحكام واردة في الشروط واألحكام العامة الستخدام التذاكر ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالملعب( FIFA)فيفا 
 .واألحكام المعمول بها

 (.صفحات فارغة على األقل 3مع وجود )كحد أدنى  2023يوليو  1يتوجب على الفائزين إصدار تأشيرة خاصة بدولة قطر والتأكد من أن جوازات سفرهم سارية حتى •
 "(.Hayya“مثل بطاقة هيّا )ي يجب تحميلها قبل الرحلة التفور تسجيل الفائزين مع فيزا، سيتم التواصل معهم من قبل فريق فيزا إلطالعهم على معلومات الباقات، وروابط بطاقات السفر، والتطبيقات •

 تفاصيل العرض
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لتسجيل المشتريات والفوز، يجب على العميل . المؤهلة على قسيمة مطبوعة مع رمز االستجابة السريعة للصفحة اإللكترونية الخاصة بالتسجيل من الصرافين( VISA)سيحصل العمالء الذين لديهم مشتريات مؤهلة باستخدام بطاقات فيزا 
 :اتباع الخطوات التالية

ً )……………………………… يرجى مسح رمز االستجابة السريعة وزيارة الصفحة اإللكترونية الخاصة بالتسجيل •  (سيتم مشاركة الرابط قريبا
 .االسم كما هو ُمبين على بطاقة الهوية اإلماراتية، رقم الهاتف المحمول، البريد اإللكتروني، الجنس: يرجى ملء جميع التفاصيل المطلوبة•
 .  أدخل رقم فاتورة الدفع النقدي من إيصال الدفع النقدي•
 .سيتلقى الفائزون في السحب إشعاراً بالجائزة التي فازوا بها عبر البريد اإللكتروني بعد انتهاء الحملة•

 :كيفية المشاركة في السحب

 :التسوق في المتجر

لتسجيل المشتريات والفوز، يجب على العميل اتباع . المؤهلة على رابط للصفحة اإللكترونية الخاصة بالتسجيل مرفقاً مع البريد اإللكتروني لتأكيد الطلب( VISA)سيحصل العمالء الذين لديهم عمليات شراء مؤهلة باستخدام بطاقات فيزا 
 :الخطوات التالية

ً )……………………………… يقوم العميل بالضغط على رابط الصفحة اإللكترونية الخاصة بالتسجيل •   (سيتم مشاركة الرابط قريبا
 .االسم كما هو ُمبين على بطاقة الهوية اإلماراتية، رقم الهاتف المحمول، البريد اإللكتروني، الجنس: يرجى ملء جميع التفاصيل المطلوبة•
 .  أدخل رقم فاتورة الدفع النقدي من إيصال الدفع النقدي•
 .سيتلقى الفائزون في السحب إشعاراً بالجائزة التي فازوا بها عبر البريد اإللكتروني بعد انتهاء الحملة•

 :التسوق عبر المتجر اإللكتروني


