الشروط واألحكام  -وير هاوس جيم

Terms and Conditions - Warehouse Gym

 		.1يحــق لحاملــي بطاقــات مكافــآت نــور بنــك (بالتينيــوم وورلــد) وبطاقــات نــور بنــك االئتمانيــة "نــور ويل ـث"
و"نــور إيليــت" االســتفادة مــن ميــزة الدخــول إلــى مرافــق "ويــر هــاوس جيــم".

1.		 Noor Bank Rewards (Platinum and World), Noor Wealth, and World Elite Credit
card holders are entitled to avail access to Warehouse gym facilities.

 		.2وتشــمل قائمــة البطاقــات التــي تؤهــل حاملهــا الدخــول إلــى مرافــق "ويــر هــاوس جيـم" كل مــن بطاقــات
مكافــآت نــور بنــك (بالتينيــوم وورلــد) وبطاقــات نــور بنــك االئتمانيــة "نــور ويل ـث" و"نــور إيلي ـت".

2.		 Eligible card holders include Noor Bank Rewards (Platinum and World), Noor
Wealth, and World Elite.

 		.3يحــق لحاملــي بطاقــات نــور بنــك االئتمانيــة الدخــول إلــى "ويــر هــاوس جيـم" ودفــع  6درهــم إماراتــي فقــط
عنــد كل زيــارة شــريطة إنفــاق مبلــغ ال يقــل عــن  5000درهــم باســتخدام هــذه البطاقــات .وفــي حالــة عــدم
تحقيــق الحــد األدنــى لإلنفــاق خــال شــهر معيــن ،وتــم اســتخدام مرافــق صالــة "ويــر هــاوس جي ـم" لمــرة
أو أكثــر خــال هــذا الشــهر ،ســيتم فــرض رســوم قدرهــا  10درهــم إماراتــي عــن كل زيــارة علــى بطاقــة نــور
بنــك االئتمانيــة الرئيســية ،وإدراج هــذه الرســوم فــي كشــف حســابك الشــهري التالــي.

3.		 The AED 6 per visit to Warehouse gym is subject to a minimum spend of AED
5000 using your Noor Bank credit card. If the minimum spend is not achieved
in a particular month and you use the gym facilities on one or more occasions,
you will be charged an amount of AED 10 per visit on your Noor Bank’s primary
credit card and this will reflect in your subsequent monthly statement.

 		.4لتتمكــن مــن االســتفادة مــن ميــزة الدخــول إلــى مرافــق "ويــر هــاوس جي ـم" ،عليــك إبــراز بطاقــة ائتمــان
نــور بنــك الفعالــة والمؤهلــة إلــى الموظــف المســؤول فــي أي مــن صــاالت "ويــر هــاوس جيـم" ،وســيقوم
الموظــف بتمريــر بطاقــة االئتمــان علــى الشــريط للمصادقــة وتحصيــل مبلــغ  6درهــم عــن كل زيــارة.

4.		 To be able to avail Warehouse gym facilities, you will have to present your
activated, eligible Noor Bank credit card to the personnel at Warehouse
gym locations. The personnel will swipe your credit card for AED 6 per visit
for authorization.

 		.5الدخول متاح لحاملي البطاقات األساسية واإلضافية.

5.		 Access in available to both primary and supplementary card holders.

 		.6يمكــن لحامــل بطاقــة ائتمــان نــور بنــك المؤهلــة الدخــول إلــى مرافــق صــاالت "ويــر هــاوس جيــم".
وبالنســبة للحصــص التدريبيــة ،يدفــع العميــل مبلــغ  50درهــم عــن كل حصــة تدريبيــة ،ولــن يتــم
تغطيتهــا مــن قبــل نــور بنــك.

6.		 Eligible Noor Bank credit card holder will be able to access the gym facilities at
Warehouse gym. For classes, customer will have to pay AED 50 per class which
will not be covered by Noor Bank.

 		.7نــور بنــك غيــر مســؤول عــن أي إصابــات ،أو خســائر ،أو وفيــات ،أو أضــرار فــي األرواح أو الممتلــكات
ناجمــة عــن ،أو متعلقــة باســتخدام أي مــن المرافــق المذكــورة أعــاه مــن قبــل حامــل بطاقــة االئتمــان
مــن نــور بنــك.

7.		 Noor Bank accepts no responsibility or liability for any matters (including but
)not limited to injury, loss, fatality or damage caused by any person or property
arising out of or in connection with the use of the above mentioned facilities by
a Noor Bank credit card holder.

 		.8يخضــع الدخــول إلــى صالــة األلعــاب الرياضيــة وبشــكل مطلــق إلــى أولويــة الوصــول .كمــا يخضــع
اســتخدام المرافــق للشــروط واألحــكام المتوفــرة مــن قبــل هــذه المنشــآت بشــكل مباشــر.

8.		 Admission to the gym is strictly on a first come first serve basis, and the use of
facilities is subject to Terms and Conditions of the facilities which are available
from them directly.
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