
 األحكام والشروط

 (.٪ على تذاكر السينما )في جميع دور السينما في اإلمارات العربية المتحدة 50العرض": استرداد نقدي بنسبة " .1

االئتمانية الخاصة بدار التمويل )ش.م.ع(  CartNet حاملي البطاقات المؤهلين: حاملي بطاقات االئتمان وبطاقات .2

 ن"(.)"دار التمويل"( )ُيشار إليها مجتمعة ب "بطاقة االئتما

 .2020أغسطس  30إلى  2019سبتمبر  1فترة الحملة: من  .3

 .درهم شهرًيا(، أيّهما أقل 100درهم شهرًيا )الحد األقصى لالسترداد النقدي  100٪ أو 50استرداد نقدي بنسبة  .4

 .درهم من بطاقة االئتمان 3000من العرض، يقتضي أن يبلغ الحد األدنى من اإلنفاق الشهري  لالستفادة .5

يتم إضافة النقود المستردة تلقائًيا في بيان بطاقة االئتمان الخاصة بالعميل، وذلك استناًدا إلى الحد األدنى ألهليته  .6

 .لإلنفاق

وُيمكن الحصول على العرض من جميع VIP و 3Dو 2Dيسري العرض على جميع أنواع التذاكر بما في ذلك  .7

 .قنوات الشراء مما يتضمن شباك التذاكر وأكشاك التذاكر واإلنترنت

 .درهم 100الحد األقصى لالسترداد النقدي في الشهر:  .8

تذاكر، يتعين عليه سداد  4درهم )تقريًبا(، إذا اشترى العميل  40.25: إّن تكلفة تذكرة السينما العادية 1مثال  .أ

 80.50درهم =  2÷  161٪ استرداد نقدي بقيمة 50سيتم احتساب  درهًما للسينما(. 161=  4×  40.25

درهم يتم إضافته إلى بطاقة االئتمان  80.50درهم. وبالتالي، سيحصل العميل على استرداد نقدي بقيمة 

 .الخاصة به في بيان بطاقة االئتمان الخاص بالشهر التالي

تذاكر، يتعين عليه سداد  10درهم )تقريًبا(، إذا اشترى العميل  40.25الفيلم العادية  : إّن تكلفة تذكرة2مثال  .ب

درهم  402.50٪ استرداد نقدي بقيمة 50درهم للسينما(. سيتم احتساب  402.50درهم =  10×  40.25

 100.00درهم إماراتي. وبالتالي، سيحصل العميل على استرداد نقدي بقيمة  201.25=  2÷ إماراتي 

 درهم يتم إضافته إلى بطاقة االئتمان الخاصة به في بيان بطاقة االئتمان الخاص بالشهر التالي.

 .العميل قبل من المشتراة والمشروبات المأكوالت على العرض هذا يسري ال .ج

 .الرسمية والعطالت األسبوع نهاية عطالت ذلك في بما األسبوع أيام جميع العرض هذا يسري .9

  .السينما دار أو التمويل دار تديره آخر ترويجي عرض أي مع بالتزامن العرض هذا يسري ال .10

  .للعمالء مسبق إشعار دون وقت أي في العرض إلغاء/تغيير/تعديل التمويل لدار يحق .11

 السينما في شراؤها تم التي والمشروبات المأكوالت على وليس السينما تذاكر على فقط العرض هذا يسري .12

 األخرى والسياسات التصنيف مثل السينما دار وأحكام لشروط السينما بتذاكر الخاصة المشتريات جميع تخضع .13

 .المشاركة السينما دور تطبقها التي



 .العرض تطبيق لدى مفّعلة العميل ائتمان بطاقة تكون أن يجب .14

 من القائمة تعديل وسيتم الغازية والمشروبات الفشار علب حجم تغيير من االستفادة أدناه السينما دور قائمة تخول .15

 .آخر إلى وقت من التمويل دار قبل

 :رويال سينما (1

 مول الخالدية .أ

 مول دلما .ب

 مول الرويس .ج

 مول ديرفيلدز .د

 سينما أوسكار (2

 بوظبيأ .أ

 مول الوحدة -

 مول الراحة -

 لعينا .ب

 الرياضي اديالن -

 مول الفوعة -

 مول أوتليت براري -

 لشارقةا .ج

 الشعب قرية -

 وفًقا" التالي الحجم" إلى" الصغير الحجم" من المجانية الغازية المشروبات أو/و الفشار علب حجم تغيير يجوز .16

 .آخر إلى وقت من تعديلها يتم التي السينما دور ولوائح لقواعد

 أو/و الفشار عرض من لالستفادة إلزامي بشكل به الخاصة التمويل دار ائتمان بطاقة استخدام العميل على يجب .17

 .مجاًنا الغازية المشروبات

 يكون نزاع، أي وجود حالة في. العرض وأحكام شروط من أي تعديل أو تغيير في بالحق التمويل دار يحتفظ .18

 .نهائًيا التمويل دار قرار

 لما ووفًقا المتحدة العربية اإلمارات دولة وقوانين أبوظبي إمارة لقوانين وفًقا وينفذ ويفسر العرض هذا يخضع .19

 لمحاكم الحصري القضائي لالختصاص الخضوع على العميل ويوافق أبوظبي في المدنية المحاكم به تقضي

 .أبوظبي


