خصم يصل لغاية  %50على أفالمك املفضلة مع بطاقات ائتمان املشرق!

خصم يصل لغاية  %50على تذاكر السينما في فوكس سينما وريل سينما ونوفو سينما
 .1يسري العرض على الحجوزات التي تم إجراؤها على املوقع االلكتروني وتطبيقات الجوال الخاصة بفوكس سينما وريل سينما
ونوفو سينما فقط وال يسري على حجوزات شباك التذاكر.
 .2الحد األقص ى لعدد التذاكر املخفضة التي يمكن االستفادة منها عبر فوكس سينما وريل سينما ونوفو سينما لكل دورة فواتير:
•  10تذاكر على بطاقة سوليتيراالئتمانية من املشرق اإلسالمي
•

 8تذاكر على بطاقة سوليتيراالئتمانية

•

 4تذاكر على بطاقة ائتمان بالتينيوم إيليت و بطاقة االئتمان البالتينية من املشرق اإلسالمي

 .3يجب إنفاق  10,000درهم كحد أدنى لدورة الفواتير على بطاقات ائتمان سوليتير من املشرق اإلسالمي وسوليتير من املشرق
و 7000درهم لبطاقات االئتمان البالتينية من املشرق اإلسالمي وبطاقة ائتمان بالتينيوم ايليت من املشرق لالستفادة من الخصم
على تذاكر السينما عبر فوكس سينما وريل سينما ونوفو سينما في شهر الفاتورة التالية.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشروط واألحكام :تذاكر مخفضة في فوكس سينما على بطاقات ائتمان املشرق
خصم بنسبة  %50على أنواع التذاكراملختارة في فوكس سينما وريل سينما ("دور السينما املشاركة") على بطاقات ائتمان املشرق املختارة.
العرض صالح للحجوزات التي تم إجراؤها على املوقع االلكتروني وتطبيق الجوال الخاص بدور السينما املشاركة فقط وال يسري على حجوزات
شباك التذاكر .ويتم تطبيق الخصم على سعر التذكرة باستثناء ضريبة القيمة املضافة.
الجدول 1
املالحظات
عدد التذاكر املخفضة
متطلبات الحد األدنى
ر.م نوع البطاقة
كحد أقص ى لكل شهر
لإلنفاق في دورة
فو اتيرفي جميع دور
الفو اتير
السينما املشاركة (عدد)
يسري العرض على أول "عدد" تذاكر تم شراؤها
10
 10,000درهم
من
 1سوليتير
عبر دور السينما املشاركة في دورة الفواتير ،بما
املشرق االسالمي
في ذلك التذاكر التي تم شراؤها بالبطاقة
8
 10,000درهم
 2سوليتير
(البطاقات) اإلضافية .سيحتسب الخصم على
4
 7,000درهم
من
 3بالتينيوم
التذاكر اإلضافية ،إن وجد ،على السعر الكامل
املشرق االسالمي
في البيان التالي لبطاقة االئتمان.
4
 7,000درهم
 4بالتينيوم ايليت
-

تم تخصيص"تذاكر السينما املخفضة على بطاقات ائتمان املشرق" ("العرض") لعمالء محددين لبطاقات ائتمان املشرق  /املشرق
اإلسالمي ("البطاقات") الصادرة في اإلمارات العربية املتحدة عن طريق بنك املشرق ش.م.ع"( .املشرق""/البنك").
يسري العرض على بطاقات االئتمان سوليتير ،بالتينيوم إيليت ،سوليتير املشرق اإلسالمي وبطاقات االئتمان البالتينية من املشرق
اإلسالمي فقط ("حاملي البطاقات املؤهلين")
يسري العرض على أنواع التذاكر التالية فقط
الجدول 2
نوع البطاقة

فوكس سينما

ريل سينما

نوفو سينما

سوليتير وسوليتير
املشرق
من
اإلسالمي

بالتينيوم ايليت
وبالتينيوم من
املشرق االسالمي

-

-

ثنائي األبعاد ستاندرد وستاندرد كل فئات التذاكر ما عدا فئة
بلس ،ثالثي األبعاد ستاندرد السبع نجوم
وستاندرد بلس ،فور دي ماكس،
دولبي ،دولبي بلس ،شاشة اكس،
شاشة اكس بلس ،ريل جونيور.

ثنائي وثالثي األبعاد ستاندرد ،ثنائي
وثالثي األبعاد ماكس ،ثنائي وثالثي
األبعاد ماكس أتموس ،سيتي 101.6
ماكس في دي س ي س ي ثنائي وثالثي
األبعاد ،أيماكس مع ليزر ثنائي وثالثي
األبعاد ،أيماكس سافير ثنائي وثالثي
األبعاد ،جولد ،مسرح ،فور دي
اكس ،أطفال ثنائي األبعاد وثالثي
األبعاد ،خارجية.
ثنائي وثالثي األبعاد ستاندرد ،ثنائي ثنائي األبعاد ستاندرد وستاندرد كل فئات تذاكر العرض الثنائي
وثالثي األبعاد ماكس ،ثنائي وثالثي بلس ،ثالثي األبعاد ستاندرد والثالثي األبعاد ملقاعد كول
وبرايم وإيدج وسكاي
أألبعاد ماكس أتموس ،سيتي  101.6وستاندرد بلس.
ماكس في دي س ي س ي ثنائي وثالثي
األبعاد ،أطفال ثنائي األبعاد وثالثي
األبعاد ،خارجية.

سيتم احتساب تذاكر السينما التي تم شراؤها ببطاقة (بطاقات) االئتمان األساسية واإلضافية بموجب العرض مقابل إجمالي التذاكر
املخفضة املقدمة في دورة الفواتير.
ً
ُيطلب من حاملي البطاقات املؤهلين تحقيق الحد األدنى من اإلنفاق وفقا للجدول  1في دورة الفواتير السابقة للتأهل للعرض في دورة
الفواتير الالحقة .في حالة عدم استيفاء الحد األدنى ملعايير اإلنفاق كما هو مذكور أعاله ،سيتم احتساب إجمالي الخصم املتوفر في دورة
الفواتير في البيان الالحق لبطاقة االئتمان.
سيتم النظر في جميع مشتريات التجزئة التي تمت على بطاقتك االئتمانية ،بما في ذلك املشتريات على البطاقة (البطاقات) اإلضافية،
لتلبية الحد األدنى ملتطلبات اإلنفاق .ولن يتم النظر في الرسوم  /النفقات البنكية والسلف النقدية وتحويل الرصيد  /معامالت إيزي كاش
الحتساب الحد األدنى ملتطلبات اإلنفاق.
•

يتم استبعاد أي عمليات إلغاء شراء واسترداد أموال ومعامالت متنازع عليها من كال العرضين.
أفراد وموظفو املشرق أو أي شركة تابعة له مؤهلون للحصول على كال العرضين.

•

سيتم التعامل مع استفسارات  /شكاوى حاملي البطاقات حتى  6أشهر فقط من تاريخ الشراء على أساس بذل أقص ى جهد.
يحتفظ املشرق بالحق في إخطار حاملي البطاقات املؤهلين عن طريق الهاتف أو أي وسيلة اتصال أخرى يراها بنك املشرق مناسبة،
ً
وفقا لتقديره املطلق.

•

للبنك وحده الحق في استبعاد و  /أو عدم تأهيل أي حامل بطاقة مؤهل من املشاركة في أي عرض في أي وقت محدد وألي سبب من
األسباب دون إعطاء أي إخطار مسبق لحامل البطاقة هذا .ولن يتم تعويض أي حامل بطاقة مؤهل مستبعد  /غير مؤهل من
العرض ،تحت أي ظرف من الظروف ،من قبل البنك في أي حال من األحوال.
يحتفظ بنك املشرق بالحقً ،
وفقا لتقديره املطلق ،في تعديل و  /أو اإلضافة لهذه الشروط واألحكام في أي وقت دون أي إخطار
مسبق لحامل البطاقة .يجب توفير أي تعديالت أو إضافات من هذا القبيل على موقع املشرق اإللكترونيwww.mashreq.com.
يحق لبنك املشرق تعديل أو تعليق أو إنهاء أي عرض في أي وقت دون أي إخطار مسبق لحاملي البطاقات .ولتجنب الشك ،لن يخول
هذا التعديل أو التعليق أو اإلنهاء من قبل املشرق حامل البطاقة املؤهل لتقديم أي مطالبة للتعويض عن الخسائر أو األضرار من
املشرق.
لن يتحمل بنك املشرق بأي حال من األحوال ،أو أي من الشركات التابعة له ،أو أي من مسؤوليه أو أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه
أو وكالئه املسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو مصاريف ناشئة عن العرض أو مرتبطة به.

•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

ً
ال يخالف بنك املشرق التزاماته أو يكون مسؤوال بخالف ذلك عن تقديم عرض نتيجة ألي حادثة من وحوادث القوة القاهرة .ويقصد
بحادثة القوة القاهرة في هذه الشروط واألحكام ،الظروف الخارجة عن السيطرة املعقولة لبنك املشرق بما في ذلك ،من بين أمور
أخرى ،القضاء والقدر واألوبئة والجائحات والنزاعات الصناعية واألفعال واللوائح الخاصة بأي حكومة أو سلطة في أي صالحية
ً
تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم إخطار.
قضائية .في مثل هذه الظروف ،يعتبر املشرق قد أوفى بالتزاماته تجاه حامل البطاقة
ال يقدم بنك املشرق أو يوفر أي ضمانات ،وال يقبل أي مسؤولية أو التزام من أي نوع فيما يتعلق بالعرض ويخلي مسؤوليته بموجبه
من أي وجميع الضمانات الصريحة أو الضمنية فيما يتعلق بذلك.
يحق لبنك املشرق القيامً ،
وفقا لتقديره املطلق ،بإنهاء حساب بطاقة املشرق لحامل البطاقة من أجل حماية مصالح بنك املشرق
بأي طريقة كانت.
يجب قراءة هذه الشروط واألحكام باالقتران مع الشروط واألحكام العامة لبطاقة ائتمان املشرق واملشرق اإلسالمي التي تحكم
البطاقة ويوافق حامل البطاقة على االلتزام بها دون قيد أو شرط .وفي حالة وجود أي تعارض أو تناقض بين هذه الشروط واألحكام
الخاصة بالعرض والشروط واألحكام العامة لبطاقة االئتمان ،عندها تسود هذه الشروط واألحكام فقط ضمن حدود هذا العرض.
يخضع كال العرضين إلى جانب الشروط واألحكام الخاصة بهما ويتم تفسيرهما ً
وفقا لقوانين دبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
ً
يعتبر قرار بنك املشرق بشأن جميع األمور املتعلقة بالعرضين وفي حال وجود أي نزاع ً
وملزما لجميع حاملي البطاقات.
نهائيا

