
 

 

 

 

Visa & Qatar Airways | Partnership - English and Arabic Terms & Conditions (Flight offers + Avios offers): 

English: 

Flight Offer: 

• Sales period: 01 March 2023 - 30 June 2023.                                                                         

• Travel period: 01 March 23 to 30 September 23.        

• Purchases can only be made through www.qatarairways.com by entering promotional code VISA23 at 
time of booking.                                                      

• Payment must be made using eligible Visa Cards issued in and for travel from Saudi Arabia, UAE, Kuwait 
and Oman          

• Discount on base fare in Economy Cabin will apply to booking classes: 10% for Classic (O, T, Q, N), 12% for 
Convenience (S, V, L, M, K),  

• Discount on base fare in First and Business Cabin will apply to booking classes: 5% for Lite (P) 10% for 
Classic (R), 12% for Comfort (I, D),  

• Comfort in economy and Elite (C, J, A, F) in business and first classes are excluded from the discounts. 

• Blackouts are applicable 

• During any global or regional sales promotions, a 5% discount will be applicable 

• Offer valid on Qatar Airways operated flights only (not applicable on any interline or codeshare flights).            

• Discount applies to the base airfare fare only.                                                                                    

• Discount does not apply to taxes, surcharges and all other standard market surcharges.                      

• The promo code is valid on flight bookings originating from the above countries to all Qatar Airways 
operated destinations subject to certain exclusions                                                       

• Qatar Airways will not be responsible for any fare differences if customers fail to enter the given promo 
code at the time of booking.                                                                                           

• Fares displayed will already include the applicable discounts.                                                 

• Flights eligible for the discount are clearly signaled with a sales tag beside them.                                 

• Customers who did not receive a discount, cannot be credited retrospectively.                                    

• Valid for return and one-way fares.                                                                                        

• This offer may be used more than once during the offer period.                                                          

• Changes and Cancellation: see detailed fare rules at the time of booking.                                           

• Seats are limited and might not be available on all flights; subject to availability in the respective booking 
class at the time of booking.                                                                                     

• Qatar Airway’s terms and conditions will also apply to your booking and also please refer to the fare rules 
at the time of booking for changes, cancellations, and no-show conditions. 

Arabic: 

 :شروط وأحكام عروض السفر

 

 .2023يونيو  30 - 2023مارس  1مدة العرض:  •

 .2023سبتمبر  30 - 2023مارس   1فترة السفر:  •

 عن طريق إدخال الرمز الترويجي www.qatarairways.com يسري العرض حصرياً على تذاكر السفر المحجوزة عبر موقع •

VISA23 زعند الحج. 

 يجب الدفع ببطاقات فيزا الصادرة من وإلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وللسفر  •

٪  12، وClassic (O  ،T  ،Q  ،N )٪ للـ10يسري العرض على السعر الرئيسي في المقصورة الاقتصادية وفقاً لمناطق الحجز:  •

 Comfort (S  ،V  ،L  ،M  ،K)للـ

٪  P  ،10 Lite))٪ لـلـ5يسري العرض على السعر الرئيسي في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وفقاً لمناطق الحجز:  •

 Comfort (I  ،D)٪ للـ12، و Classic (R)للـ

 .في درجات رجال الأعمال مستثناة من العرض ELITE(C  ،J  ،A  ،F) في الدرجة الاقتصادية وفئة Comfort ٪ للـ 12 •

 .العرض غير ساٍر خلال العطلات الرسمية •

 ٪5خلال فترة العروض العالمية أو الإقليمية، سيتم تطبيق خصم بنسبة  •

عرض على الرحلات التي تشغلها الخطوط الجوية القطرية فقط )لا ينطبق على أي رحلات بين الخطوط الجوية  يسري ال •

 .الأخرى أو رحلات التبادل(

 .يسري العرض على تذكرة السفر الرئيسية فقط •

 .لا ينطبق الخصم على الضرائب والرسوم الإضافية وجميع الرسوم الأخرى التابعة للأسواق •



لترويجي صالح على حجوزات تذاكر السفرالصادرة من البلدان المذكورة أعلاه إلى جميع وجهات الخطوط الجوية  الرمز ا •

 .القطرية مع مراعاة بعض الاستثناءات

لن تكون الخطوط الجوية القطرية مسؤولة عن أي فرق في الأسعار في حال استخدام خاطئ للرمز الترويجي المحدد عند   •

 .الحجز

 .المعروضة هي شاملة للخصومات المطبقةالأسعار  •

 .يتم الإشارة بوضوح إلى الرحلات الجوية المؤهلة للحصول على الخصم بعلامة مبيعات •

• العرض ساٍر على تذاكر الذهاب والإياب،  .في حال لم يحصل العملاء على خصم، لا يمكن استعادة قيمة الخصم بأثر رجعي •

 وتذاكر الذهاب. 

 هذا العرض أكثر من مرة خلال فترة العرض. يمكن استخدام  •

 شروط التغييرات والإلغاء: راجع قواعد الأسعار التفصيلية عند الحجز. •

المقاعد محدودة وقد لا تكون متوفرة على جميع الرحلات الجوية. يسري العرض حسب التوافر في فئة الحجز المعنية عند   •

 الحجز.

ة القطرية أيًضا على حجزك، ويرجى مراجعة قواعد الأسعار عند وقت الحجز للاّطلاع  ستنطبق شروط وأحكام الخطوط الجوي •

 شروط التغييرات والإلغاء وعدم الحضور.  على
 

Bonus Avios Offer: 

 

• This offer is applicable to Privilege Club main members.  

• Bonus Avios will be awarded only for tickets purchased online through www.qatarairways.com/onlyforvisa  or Qatar 
Airways mobile App by entering the promotional code “VISA23” at the time of booking.   

• Booking Period: 01 March 2023 to 30 June 2023. 

• Travel Period: 01 March 2023 to 30 September 2023. 

• To be eligible for this offer, members need to ensure to quote their Privilege Club membership number at the time of 
booking or check-in.  

• If the passenger is not a Privilege Club member they can enroll at Qatarairways.com  update the booking with their 
membership number to earn bonus Avios.  

• Existing tickets issued prior to the offer booking period; will not be eligible for the promotional bonus, if reissued 
during the offer period.  

• Members will earn bonus Avios over the base Avios earned on Qatar Airways during the offer period.  

• Tier bonuses, promotional bonus and family accrued Avios will not be considered in the calculation of the offer bonus.  

• Bonus Avios are calculated based on the combination of booking date, flight date, cabin and fare family purchased.  

• If the booking includes membership numbers for two or more passengers, then the bonus Avios will be credited to 
the membership accounts of all passengers provided they are Privilege Club main members and have mentioned their 
membership numbers at the time of booking or check-in. 

• Family members are not eligible for bonus Avios offer.  

• Offer is applicable only for flights marketed and operated by Qatar Airways.  

• In case of overlapping campaigns, members will earn the highest bonus currency.  

• Term currency refers to Avios, Qpoints or Qcredits.  

• Members may use this offer more than once during the offer period.  

• Offer is not applicable for tickets booked prior to booking period start date and after booking period end date.  

• In case of any queries regarding this offer, please quote the offer code: 2302GC005 when you contact our Member 
Service Centre. 

 

 .هذا العرض حصري بأعضاء نادي الامتياز الرئيسيين •

 أو تطبيق الهاتف  www.qatarairways.com/onlyforvisa سُتمنح نقاط أفيوس الإضافية حصرياً عند شراء تذاكر السفر عبر •

 .أثناء الحجز ;quot;VISA23&quot& المحمول للخطوط الجوية القطرية عن طريق إدخال الرمز الترويجي •

 .2023يونيو  30و 2023مارس  1فترة الحجز: بين  •

 .2023سبتمبر  30و  2023مارس  1سفر: بين فترة ال  •

للحصول على هذا العرض، يتوّجب على الأعضاء التأكد من ذكر رقم عضويتهم في نادي الامتياز أثناء الحجز أو عند تسجيل   •

  .الوصول

لحجز برقم  لتحديث ا Qatarairways.com في حال لم يكن المسافر عضًوا في نادي الامتياز، بإمكانه التسجيل عبر موقع •

  .عضويته وكسب نقاط أفيوس الإضافية

التذاكر الصادرة قبل فترة العرض لن تكون مؤهلة للحصول على المكافأة الترويجية حتى في حال إصدارها خلال فترة   •

 .العرض

ترة  سيكسب الأعضاء نقاط أفيوس إضافية إلى نقاط أفيوس الأساسية المكتسبة على الخطوط الجوية القطرية خلال ف •

 .العرض

 .نقاط الفئات والمكافآت الترويجية ونقاط أفيوس المستحقة للعائلة لن يتم احتسابها ضمن نقاط العرض  •

 .يتم احتساب نقاط أفيوس الإضافية بناًء لتاريخ الحجز وتاريخ الرحلة والمقصورة والسعر المدفوع •

افة نقاط أفيوس الإضافية إلى حسابات جميع الركاب بشرط  في حال تضّمن الحجز أرقام عضوية لراكبين أو أكثر، فسيتم إض •

 .أن يكونوا أعضاًء رئيسيين في نادي الامتياز بشرط أن يذكروا أرقام عضويتهم أثناء الحجز أو تسجيل الوصول

 .أفراد العائلة غير مؤهلين للحصول على عرض نقاط أفيوس الإضافية •

 .يقها وإدارتها من قبل الخطوط الجوية القطريةيسري العرض فقط على الرحلات التي يتم تسو  •



 .في حال حدوث أكثر من حملات ترويجية في الوقت نفسه، سيكسب الأعضاء أعلى عملة إضافية •

 .Qcredits أو Qpoints أو  Avios يشير مصطلح العملة إلى •

 .يحق للأعضاء الاستفادة من هذا العرض أكثر من مرة خلال الفترة المحددة •

 .ينطبق العرض على التذاكر المحجوزة قبل تاريخ بدء فترة الحجز وبعد تاريخ انتهاء فترة الحجزلا  •

عند الاتصال بمركز خدمة   2302GC005في حالة وجود أي استفسارات بخصوص هذا العرض، يرجى ذكر رمز العرض:  •

 .الأعضاء


