
 

 

 

 

Visa & Farfetch | Partnership - English and Arabic Terms & Conditions: 

English: 

• Offer is for personal use by eligible Visa cardholders only. 

• This offer is only available on selected brands. 

• This offer is valid on full-price items only. 

• The level of discount applied is determined by the total value of eligible items as follows: 5% off USD150 / 
10% off USD700 / 15% off USD1500 / 5% off AED500 / 10% off AED2500 / 15% off AED5000 / 5% off 
SAR500 / 10% off SAR2500 / 15% off SAR5000 / 5% off QAR500 / 10% off QAR2500 / 15% off QAR5000 

• To redeem the offer, visit FARFETCH and enter the offer code at checkout. 

• Offer cannot be used in conjunction with other promotional programs, offers, discount cards, vouchers or 
VIP privileges, unless otherwise stated. 

• FARFETCH and Visa’s decision shall be final with respect to any Visa cardholder disputes regarding the 
offer. 

• The offer is non-exchangeable, non-transferable and no cash alternative is offered. 

• The promoter of this offer does not assume any responsibility for any typographical or other error in the 
administration of the offer. 

• Participants are deemed to have accepted and agreed to be bound by these Terms and Conditions upon 
participation in the offer. 

• The Promoter reserves the right to hold void, cancel, suspend, or amend the promotion where it becomes 
necessary to do so. 

• FARFETCH is the promoter of this offer. Visa shall have no liability in relation to the offer. 

• This offer is not valid TAG HEUER, BELL & ROSS, ZENITH, ULYSSE NARDIN, GIRARD PERREGAUX, DAVID 
YURMAN, MAD PARIS, ACNE STUDIOS, BOTTEGA VENETA, FENDI, FENDI EYEWEAR, FENDI KIDS, 
FORNASETTI, GUCCI, GUCCI EYEWEAR, GUCCI KIDS, MIU MIU, MIU MIU EYEWEAR, PRADA, PRADA 
EYEWEAR, STONE ISLAND, STONE ISLAND JUNIOR, STONE ISLAND SHADOW PROJECT, VALENTINO, 
VALENTINO EYEWEAR, VALENTINO GARAVANI, DODO, RADO, HAMILTON WATCH, RED VALENTINO, 
CHRISTOFLE, BMW, ROLEX PRE-OWNED, AUDEMARS PIGUET, PATEK PHILIPPE, BREITLING, VACHERON 
CONSTANTIN, BREGUET, JAEGER-LECOULTRE, TUDOR, 777, BOUCHERON, TASAKI, CHANEL BEAUTY, GUCCI 
BEAUTY 

• Offer is valid in Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain and Egypt. 
 

Arabic: 

 .فقط Visa هذا العرض مخصص للاستخدام الشخصي لحاملي بطاقة •

 .اركات محددة فقطيسري هذا العرض على م •

 .يسري هذا العرض على القطع غير المخفضة فقط •

%  10دولار / خصم   150% عند إنفاق 5يتم تحديد نسبة الخصم حسب إجمالي قيمة القطع المؤهلة للعرض كما يلي: خصم  •

  2500عند إنفاق   %10درهم / خصم   500% عند إنفاق 5دولار / خصم   1500% عند إنفاق 15دولار / خصم   700عند إنفاق 

ريال    2500% عند إنفاق 10ريال سعودي / خصم  500% عند إنفاق 5درهم / خصم  5000% عند إنفاق 15درهم / خصم 

  2500% عند إنفاق 10ريال قطري / خصم   500% عند إنفاق 5ريال سعودي /خصم  5000% عند إنفاق 15سعودي / خصم 

 .ريريال قط 5000% عند إنفاق 15ريال قطري / خصم 

 .وإدخال الكود أثناء الدفع FARFETCH  للاستفادة من هذا العرض، يرجى زيارة موقع •

، ما لم  VIP لا يمكن الجمع بين هذا العرض وبين أي برامج ترويجية أو عروض أو بطاقات خصم أو قسائم شراء أو امتيازات •

 .ُيذكر خلاف ذلك

 ، فسيعود القرار النهائي في الأمر إلىVisa بل حامل بطاقةفي حالة مواجهة أي مشكلات بخصوص العرض من ق   •

FARFETCH و Visa 

 .هذا العرض غير قابل للتبديل أو التحويل ولا يتوفر بديل نقدي له  •

 .لا يتحمل مرّوج هذا العرض مسؤولية أي خطأ مطبعي أو أية أخطاء أخرى متعلقة بإدارة العرض •

 .عد المشترك موافًقا وملزًما بهذه الشروط والأحكام المذكورةعند المشاركة في هذا العرض، ي •

 .يحق للمرّوج فض أو إلغاء أو إيقاف أو تعديل هذا العرض عندما يلزم الأمر •

o FARFETCH هي المروجة لهذا العرض ولا تملك  Visa أي حقوق متعلقة بهذا العرض. 

 ,TAG HEUER, BELL & ROSS, ZENITH, ULYSSE NARDIN, GIRARD PERREGAUX :هذا العرض لا يسري على الماركات التالية •
DAVID YURMAN, MAD PARIS, ACNE STUDIOS, BOTTEGA VENETA, FENDI, FENDI EYEWEAR, FENDI KIDS, FORNASETTI, 

GUCCI, GUCCI EYEWEAR, GUCCI KIDS, MIU MIU, MIU MIU EYEWEAR, PRADA, PRADA EYEWEAR, STONE ISLAND, 
STONE ISLAND JUNIOR, STONE ISLAND SHADOW PROJECT, VALENTINO, VALENTINO EYEWEAR, VALENTINO 



GARAVANI, DODO, RADO, HAMILTON WATCH, RED VALENTINO, CHRISTOFLE, BMW, ROLEX PRE-OWNED, AUDEMARS 
PIGUET, PATEK PHILIPPE, BREITLING, VACHERON CONSTANTIN, BREGUET, JAEGER-LECOULTRE, TUDOR, 777, 

BOUCHERON, TASAKI, CHANEL BEAUTY, GUCCI BEAUTY 

 .يسري هذا العرض في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين ومصر •
 

  

 


