شروط وأحكام عرض زماتو الترويجي

Terms and Conditions - Zomato Promotion

إن عرض زماتو الترويجي (ويشار إليه فيما يلي بالعرض الترويجي) ُمقدم لكم من نور بنك (ويشار إليه فيما يلي
بالبنك) بالتعاون مع زماتو (ويشار إليه فيما يلي بالتاجر) .يخضع العرض الترويجي للشروط واألحكام التالية.

)The Zomato Promotion (the Promotion) is brought to you by Noor Bank (the Bank
in collaboration with Zomato (the Merchant). The following terms and conditions will
apply to the Promotion.

 		.1أحصــل علــى حســم بنســبة  20%أو حتــى  20درهــم إماراتــي (أيهمــا أقــل) علــى المبلــغ اإلجمالــي
لفاتــورة الطعــام عنــد قيــام حامــل البطاقــة بالطلــب اإللكترونــي عبــر االنترنــت مــن خــال تطبيــق زماتــو
للهواتــف المتحركــة والســداد باســتخدام بطاقــة نــور بنــك المؤهلــة.

)1. 		 Get twenty percent (20%) discount or up to a maximum of Twenty (20
Dirhams (whichever is less), on the total amount of the dining bill when a
Cardholder places an online order on the Zomato mobile application, and
makes payment using their valid Noor Bank card.

.2

العرض الترويجي ساري على طلبين للطعام فقط خالل مدة العرض الترويجي.

2. 		 Promotion valid on two orders only during the Promotion period.

 		.3مدة العرض  -من  14اكتوبر .2017

3. 		 Promotion Validity - 14 October 2017.

 		.4استخدم كود العرض  NOOR20للحصول على حسم بنسبة  20%على طلبك من زماتو.

4. 		 Use Promotion code NOOR20 to get 20% off your order on Zomato.

 		.5العــرض ســاري فقــط عنــد ســداد فاتــورة الطعــام عبــر اإلنترنــت باســتخدام بطاقــة خصــم أو ائتمــان ســارية
المفعــول مــن نــور بنــك.

5.		 Promotion valid only when paying for your order online with a valid Noor Bank
credit or debit card.

 		.6الحــد األقصــى للحســم هــو حتــى  20درهــم إماراتــي للطلــب الواحــد (طلبيــن أثنيــن بحــد أقصــى 20
درهــم إماراتــي لــكل منهمــا).

6. 		 Maximum discount up to AED 20 per order (two orders with a cap of
AED 20 each).

 		.7البطاقــات المؤهلــة  -إن بطاقــات الخصــم وبطاقــات االئتمــان لألفــراد مــن نور بنك (والتي تشــمل بطاقات
المكافــآت وبطاقــات أفضــل ســعر ربــح وبطاقــات القيــد علــى الحســاب والبطاقــات علــى أســاس الرســم
ت وبطاقــة "وف ـ "ا ذات العالمــة التجاريــة المزدوجــة وبطاقــة نــور بنــك الخطــوط
الثابــت وبطاقــة "مــاي وال ـ "
المميــزة) جميعهــا
الجويــة الســريالنكية ذات العالمــة التجاريــة المزدوجــة وبطاقــات الخدمــات المصرفيــة ُ
مؤهلــة للمشــاركة فــي هــذا العــرض الترويجــي.

7. 		 Eligible Cards - Retail credit and debit cards (including Rewards Cards, Best
Rate Cards, Wafa Co-Branded Cards, Noor Bank SriLankan Cards, Priority Cards,
Debit Card, Fixed Fee and Charge Cards) will be eligible for the Promotion.

المقدمــة بموجــب هــذا العــرض الترويجــي.
المــزود الوحيــد لجميــع البضائــع و/أو الخدمــات ُ
 			 .8التاجــر هــو ُ
بنــاء عليــه ،يفهــم و ُيقــر ويوافــق حامــل بطاقــة نــور بنــك ،بــأن الحصــول علــى أي بضائــع و/أو خدمــات
مــن قبلــه بموجــب هــذا العــرض الترويجــي ،ســوف يشــكل عقــد ًا بينــه وبيــن التاجــر فقــط وليــس البنــك
أو ســيصبح طرف ـ ًا فــي هــذا العقــد.

8. 		 The Merchant is the sole provider of all goods and/or services under this
Promotion. Accordingly, Noor Bank Cardholder understands, acknowledges and
agrees that the procurement of any goods and/or services by him/her under this
Promotion shall constitute a contract solely between the Merchant and him/her
and Noor Bank is not, nor will become, a party thereto.

 			 .9إن هــذا العــرض الترويجــي ُمقــدم وفقـ ًا للحريــة المطلقــة للبنــك ،ويحتفــظ البنــك بحــق تعديــل أو تغييــر
العــرض الترويجــي و/أو هــذه الشــروط واألحــكام أو أن يوقــف العــرض الترويجــى فــى أي وقــت وفق ـ ًا
لحريتــه المطلقــة دون أي مســؤولية تجــاه الغيــر.

9. 		 This Promotion is offered at the sole discretion of the Bank and the Bank
reserves the right to modify or vary the Promotion and/or these terms and
conditions or discontinue the Promotion at any time without any liability
whatsoever to any third party.

		 تطبق شروط وأحكام التاجر.
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10. Merchant Terms and Conditions apply.

المقدمــة بموجــب هــذا العــرض
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		 بموجــب اســتخدام أو محاولــة اســتخدام أي مــن البضائــع أو الخدمــات ُ
الترويجــي ،يفهــم ويقــر ويوافــق حامــل البطاقــة بــأن أي دعــوى أو شــكوى أو نــزاع أي ـ ًا كانــت طبيعتــه
ينشــأ عــن أو علــى صلــة بحصــول أو محاولــة حصــول حامــل البطاقــة علــى أي بضائــع و/أو خدمــات
بموجــب هــذا العــرض الترويجــي ،ســوف يتــم تســويتها بيــن حامــل بطاقــة نــور بنــك مباشــرة مــع التاجــر
ولــن يرفــع حامــل البطاقــة ايــة دعــاوى ضــد البنــك.

11.		 By utilising or attempting to utilise any of the goods and services under this
Promotion, the Cardholder understands, acknowledges and agrees that - any claim,
complaint or dispute of any nature arising out of or in relation to the procurement, or
attempted procurement by the Cardholder of any goods and/or services under this
Promotion, shall be settled by Noor Bank Cardholder directly with the Merchant and
the Cardholder shall not make any claim against Noor Bank.

ال تجــاه
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		 مــع عــدم اإلخــال بالمذكــور آنفـ ًا وإلــى أقصــى درجــة يســمح بهــا القانــون ،لــن يكــون نــور بنــك مســؤو ً
أي شــخص عــن أي خســارة أو ضــرر أو مصروفــات أو دعــاوى أو مطالبات(ســواء كانــت مباشــرة أو غيــر
مباشــرة) علــى صلــة باإلصابــة البدنيــة ألي شــخص أو المــوت أو التصريــح الــكاذب أو الضــرر أو الســهو الــذي
ينشــأ عــن أو علــى صلــة باســتخدام أو محاولــة اســتخدام العــرض الترويجــي و/أو البضائــع و/أو الخدمــات
المقدمــة بموجــب هــذا العــرض الترويجــي.
ُ

12. Without prejudice to the foregoing, and to the fullest extent permitted by law,
Noor Bank shall not be liable to any person for any loss, damage, expenses or
claim (whether direct or indirect) in relation to any personal injury, death, false
representation, damage or omission arising from or in connection with the
usage or attempted usage of the Promotion, goods and/or services provided
under the Promotion.
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