خصم  %50على مشاهدة أفالمك المفضلة مع بطاقات ائتمان المرشق!

 %50خصم على تذاكر السينما في
سينما فوكس ،وريل ،ونوفو
.1

يرسي العرض على الحجوزات اليت تم إجراؤها على مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المتحرك الخاصة
بسينما فوكس وسينما ريل وسينما نوفو فقط وال يرسي على حجوزات شباك التذاكر.

 .2الحد األقىص لعدد التذاكر المخفضة اليت يمكن االستفادة منها عرب سينما فوكس وسينما ريل وسينما نوفو
لكل دورة من دورات الفوترة:
•

 10تذاكر على بطاقة سوليتري االئتمانية من المرشق اإلسالمي

•

 8تذاكر على بطاقة سوليتري االئتمانية

•

 4تذاكر على البطاقة البالتينية وبطاقة إيليت البالتينية االئتمانية من المرشق اإلسالمي

 .3يتطلب األمر إنفاق  10,000درهم كحد أدنى لدورة الفوترة على بطاقات ائتمان سوليتري المرشق اإلسالمي
وسوليتري المرشق و  7,000درهم إماراتي لبطاقات ائتمان المرشق اإلسالمي البالتينية والمرشق البالتينية
لالستفادة من الخصم على تذاكر السينما في سينما فوكس وسينما ريل وسينما نوفو خالل شهر الفوترة
التالي .
--------------------------------------------------------------------- ----------------------------الرشوط واألحكام:
تذاكر مخفضة على بطاقات المرشق االئتمانية
تفاصيل عرض السينما "العرض"
خصم بنسبة  %50على أنواع التذاكر المحددة في دور سينما فوكس وسينما ريل وسينما نوفو "(دور
السينما المشاركة)" على بطاقات المرشق االئتمانية الموضحة.
يرسي العرض على الحجوزات اليت تم إجراؤها على مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المتحرك الخاصة بدور
السينما المشاركة فقط وال يرسي على حجوزات شباك التذاكر .يطبق الخصم على سعر التذاكر وال يشمل
ضريبة القيمة المضافة.

Classification: Public

الجدول 1
عدد التذاكر اليت يشملها
نوع البطاقة

متطلبات الحد األدنى

الخصم كحد أقىص لكل

لإلنفاق

شهر من أشهر الدفع

خالل دورة الفواتري

في جميع دور السينما

مالحظات

المشاركة ابلعرض "ن"
بطاقة سوليتري

1

االئتمانية من
المرشق

 10,000درهم إماراتي

10

اإلسالمي
سوليتري

2

3

المرشق اإلسالمي

 10,000درهم إماراتي

8

4

•

في العرض خالل دورة
الفوترة ،بما في ذلك التذاكر
المشرتاة ابلبطاقة (البطاقات)

 7,000درهم إماراتي

4

اإلضافية .سوف تتم
المحاسبة على الخصم
المتعلق ابلتذاكر اإلضافية ،إن

بطاقة إيليت
البالتينية

"ن" األولى اليت تم رشاؤها
عرب دور السينما المشاركة

البطاقة البالتينية
من

يرسي العرض على التذاكر

7,000درهم إماراتي

4

وجد ،ابلسعر الكامل في بيان
بطاقة االئتمان التالي

تذاكر السينما اليت يشملها الخصم على بطاقات ائتمان المرشق "(العرض (" مخصصة لعمالء محددين لبنك
المرشق /بطاقات المرشق اإلسالمي االئتمانية "(البطاقات") الصادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن
طريق بنك المرشق ش.م.ع ")المرشق" / .البنك".

•

يرسي العرض على بطاقات سوليتري ،إيليت البالتينية ،سوليتري المرشق اإلسالمي وبطاقات المرشق
اإلسالمي البالتينية االئتمانية فقط ")حاملو البطاقات المؤهلون("

•

يرسي العرض على أنواع التذاكر التالية فقط
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الجدول 2

نوع البطاقة

دور سينمات فوكس

دور سينما ريل

بطاقة

التذاكر العادية ثنائية وثالثية األبعاد،

تذاكر السينما العادية والعادية

سوليتري،

ماكس ثنائية وثالثية األبعاد ،ماكس

الفائقة ثنائية األبعاد ،تذاكر السينما

وبطاقة

أتموس ثنائية وثالثية األبعاد ،سييت

العادية والعادية الفائقة ثالثية

سوليتري

 101.6ماكس في ديرة سييت سينرت

األبعاد ،ماكس رابعية األبعاد ،دوليب،

االئتمانية من

ثنائية وثالثية األبعاد ،آي ماكس مع اللزير

دوليب بلس ،سكرين اكس ،سكرين

المرشق

ثنائي وثالثي األبعاد ،آي ماكس سفري

اكس بلس ،ريل جونيو ،بالتينيوم

اإلسالمي

ثنائية وثالثية األبعاد ،التذاكر الذهبية،

سيوتس ثنائية األبعاد ،بالتينيو

مرسح األطفال ثنائي وثالثي األبعاد،

سيوتس ثالثية األبعاد.

دور سينما نوفو
جميع أنواع التذاكر

تذاكر سينما الهواء الطلق.
بطاقة إيليت

التذاكر العادية ثنائية وثالثية األبعاد،

التذاكر العادية والعادية الفائقة ثنائية

جميع تذاكر سينما

البالتينية

ماكس ثنائية وثالثية األبعاد ،ماكس

األبعاد والتذاكر العادية والعادية

كوول وبرايم وإيدج

والبطاقة

أتموس ثنائية وثالثية األبعاد ،سييت

الفائقة ثالثية األبعاد.

وسكاي ثنائية

البالتينية من

 101.6ماكس في ديرة سييت سينرت

المرشق

ثنائية وثالثية األبعاد ،تذاكر سينما

اإلسالمي

األطفال ثنائي وثالثي األبعاد ،تذاكر

وثالثية األبعاد.

سينما الهواء الطلق.

•

سوف يتم احتساب تذاكر السينما المشرتاة ببطاقة )بطاقات) االئتمان األساسية واإلضافية بموجب العرض ضمن
إجمالي التذاكر اليت يشملها الخصم المقدمة في دورة الفوترة.

•

ً
وفقا للجدول  1في دورة الفوترة السابقة
يتعني على حاملي البطاقات المؤهلني تحقيق الحد األدنى من اإلنفاق
من أجل التأهل للعرض في دورة الفوترة الالحقة .سوف يتم احتساب إجمالي الخصم بدورة الفوترة في بيان بطاقة
االئتمان التالي في حالة عدم استيفاء الحد األدنى من معايير اإلنفاق وفق ما هو مذكور أعاله.

•

سوف يتم احتساب جميع مشرتايت التجزئة على بطاقتك االئتمانية ،بما في ذلك المشرتايت على البطاقة
)البطاقات( التكميلية ،الستيفاء الحد األدنى لمتطلبات اإلنفاق .لن يتم احتساب الرسوم /الرسوم المصرفية
والسلف النقدية وتحويل الرصيد  /معامالت إيزي كاش ضمن الحد األدنى لمتطلبات اإلنفاق.

•

سوف يتم استبعاد عمليات إلغاء الرشاء واسرتداد األموال والمعامالت المتنازع عليها من كال العرضني

•

يعد موظفو المرشق وجميع الرشكات التابعة مؤهلون لجميع العروض.

•

سيتم النظر ابستفسارات  /شكاوى حاملي البطاقات فقط حىت  6أشهر من تاريخ الرشاء مع بذل أقىص جهد
ممكن.
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•

يحتفظ المرشق ابلحق في إخطار حاملي البطاقات المؤهلني عن طريق الهاتف أو أبي وسيلة اتصال أخرى يراها
البنك مناسبة حسب تقديره المطلق.

•

للبنك وحده الحق في استبعاد و  /أو سحب األهلية من حامل البطاقة المؤهل وحرمانه من المشاركة في العرض
في أي وقت وألي سبب مهما كان دون الحاجة لتقديم إخطار مسبق لحامل البطاقةالمستبعد .ال يجوز مطالبة
البنك تحت أي ظرف من الظروف بتعويض حامل البطاقة المستبعد  /غري مؤهل للعرض أبي حال من األحوال.

•

ً
وفقا لتقديره المطلق ،في تعديل و  /أو استكمال هذه الرشوط واألحكام في أي وقت
يحتفظ المرشق ابلحق،
دون أي إخطار مسبق لحامل البطاقة .يجب نرش التعديالت أو المالحق ذات الصلة على موقع المرشق اإللكرتوني:
www.mashreq.com

•

يحق للمرشق تعديل أو تعليق أو إنهاء العرض في أي وقت دون إخطار مسبق لحاملي البطاقات .ولتجنب الشك ،ال
يخول هذا التعديل أو اإليقاف أو اإلنهاء من قبل المرشق ،حامل البطاقة المؤهل ألي مطالبة أو تعويض عن خسارة
أو أضرار من المرشق.

•

لن يكون المرشق أو أي من الرشكات التابعة له أو أي من مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه أو وكالئه أبي حال من
األحوال مسؤولني عن أي خسارة أو ضرر أو مصاريف تنشأ عن هذا العرض أو تتعلق به.

•

ً
مسؤوال بطريقة أخرى عن إجراء هذا العرض نتيجة وقوع أي من أحداث
ولن يكون المرشق في حالة خرق اللزتاماته
القوة القاهرة يقصد أبحداث القوة القاهرة ألغراض هذه الرشوط واألحكام،الظروف الخارجة عن السيطرة
المعقولة للمرشق بما في ذلك ،أحداث القضاء والقدر واألوبئة والزناعات الصناعية والقوانني واللوائح الخاصة أبي
حكومة أو سلطة في أي والية قضائية .وفي مثل هذه الظروف ،سيتم إبراء الذمة من الزتامات المرشق تجاه
العميل تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم إشعار بهذا المعىن.

•

ال يقدم المرشق أي ضمانات ،وال يتحمل أدنى مسؤولية أو الزتام من أي نوع فيما يتعلق بهذا العرض الرتويجي
ويتنصل بموجب هذا البيان من جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية ذات الصلة.

•

ً
وفقا لتقديره المطلق ،إنهاء حساب بطاقة المرشق الخاص ابلعميل من أجل حماية مصالح المرشق
يحق للمرشق،
ابلطريقة اليت يراها البنك مناسبة.

•

يجب قراءة هذه الرشوط واألحكام وتفسريها بما يتماىش مع الرشوط واألحكام العامة لبطاقة ائتمان المرشق
والمرشق اإلسالمي اليت تحكم البطاقة ويوافق حامل البطاقة على االلزتام بهذه الرشوط دون قيد أو رشط.
في حالة وجود أي تعارض أو تضارب بني رشوط واحكام العرض والرشوط واألحكام العامة لبطاقة االئتمان ،تسود
هذه الرشوط واألحكام فقط في نطاق هذا العرض.

•

ً
وفقا لقوانني دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
تخضع جميع العروض إلى جانب الرشوط واألحكام الخاصة بها وتفرس

•

وملزما لجميع حاملي البطاقات في حالة وجود
يعترب قرار المرشق بشأن جميع األمور المتعلقة ابلعرضني نهائيًا
ً
أي نزاع.
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