مباريات الجولف المجانية الشروط واألحكام

Complimentary Golf Terms and Conditions
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يتيــح نــور بنــك لحاملــي بطاقــات المكافــآت (البالتينيــة وورلــد) ,نــور ولــث وورلــد إليــت االئتمانيــة
االســتمتاع بمباريــات جولــف مجانيــة بصحبــة ضيــف فــي نــادي الجولــف فــي المرابــع العربيــة بدبــي،
ا علــى الحصــول علــى حســم بنســبة  20%علــى األطعمــة والمشــروبات التــي يتناولهــا الالعبــون
فض ـ ً
فــي ذلــك اليــوم باإلضافــة إلــى حســم بنســبة  10%علــى أي مشــتريات مــن "جولــف هــاوس" بنــادي
المرابــع العربيــة للجولــف.
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شروط التأهل
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للحجــز يرجــى االتصــال علــى هاتــف  800 6667قبــل  5أيــام عمــل علــى االقــل مــن تاريــخ المبــاراة .يتوقــف
قبــول الحجــز علــى الحريــة المطلقــة لنــادي المرابــع العربيــة للجولــف ويخضــع لتوفــر المالعــب.

3. To make a booking for Golf, call 800 6667 at least 5 working days prior to the
game date. Booking acceptance will be at the discretion of Arabian Ranches
Golf Club and is subject to availability.
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يتــم فــرض رســوم علــى العمــاء فــي حالــة التخلــف عــن الحضــور (إشــعار خــال أقــل مــن  48ســاعة) علــى
بطاقاتهــم االئتمانيــة وفقــ ًا للجــدول التالــي -

4. Customers will be charged for no show (less than 48 hours notice) on their
credit card as per the detailed charges below -

1. Noor Bank Rewards (Platinum and World), Noor Wealth and World Elite
Credit Cardholders are entitled to avail complimentary access to golf at Arabian
Ranches Golf Course in Dubai, 20% discount on food and beverages consumed
by players on the day and a 10% discount on any purchases at Golf House
located at the Arabian Ranches Golf Club.
2. Eligibility -

 10,000درهم فما فوق

)AED 5,000 and above (effective 1 May 2018

 5,000درهم إماراتي فما فوق (اعتبارا من  1مايو (2018

Monthly Spends

مباراة جولف مجانية مع ضيف مرتين في الشهر

مباراة جولف واحدة مجانية مع ضيف مرة واحدة شهري ًا

شروط التأهل

AED 10,000 and above
Free golf with a guest twice a month

Free golf with a guest once a month

درهم إماراتي

Day

عطلة نهاية األسبوع

390

Weekends
أيام األسبوع

290

Weekends
أيام األسبوع

9 Hole

5. The following charges will apply for 2 additional playing guests accompanying
 eligible Noor Bank cardholdersاليوم

AED

Day

عطلة نهاية األسبوع

390

Weekends
أيام األسبوع

290

 18حفرة

18 Hole

Weekdays
عطلة نهاية األسبوع

275

Weekends
أيام األسبوع

220

 9حفرات

9 Hole

Weekdays

كمــا باإلمــكان لعــب مباريــات إضافيــة مــع خصــم الرســوم علــى بطاقــة نــور االئتمانيــة وفقــ ًا للجــدول
التالــي وســوف يتــم إظهــار الرســوم فــي كشــف الحســاب الشــهري الخــاص بحامــل البطاقــة -

6. Additional golf rounds shall be charged to your Noor Bank Primary Credit Card
as per the following charges and will be reflected in your monthly statement:
Winter - 1 October to 31 May

الشتاء  -من  1أكتوبر حتى  31مايو
درهم إماراتي

اليوم

Rate in AED

Day

عطلة نهاية األسبوع

670

Weekends
أيام األسبوع

570

 18حفرة

18 Hole

Weekdays
عطلة نهاية األسبوع

450

Weekends
أيام األسبوع

285

 9حفرات

9 Hole

Weekdays

الصيف  -من  1يونيو حتى  30سبتمبر

Summer - 1 June to 30 September
درهم إماراتي

اليوم

Rate in AED

Day

عطلة نهاية األسبوع

460

Weekends
أيام األسبوع

360

18 Hole

عطلة نهاية األسبوع

Weekends
أيام األسبوع

180

 9حفرات

9 Hole

Weekdays
7. The complimentary golf benefit shall not to be regarded as membership to the
golf club.
8. Noor Bank accepts no liability whatsoever for or in connection with any of the
golf benefits offered to eligible cardholders and reserves the right to withdraw
or amend these benefits and related terms and conditions at any time without
any prior notification.

نور بنك (ش.م.ع) ,ص.ب  8822دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
Noor Bank PJSC P.O. Box 8822, Dubai, United Arab Emirates

NB-PB-CF-CC-CFC-Golf T&C-818060

 . 7ال تعتبر منافع رياضة الجولف المجانية بمثابة عضوية في نادي الجولف.
ال يتحمــل نــور بنــك أي مســؤولية أيــ ًا كانــت عــن أو علــى صلــة بــأي منافــع لرياضــة الجولــف مقدمــة
لحاملــي البطاقــات المؤهليــن ويحتفــظ بحــق ســحب أو تعديــل هــذه المنافــع والشــروط واألحــكام
المتعلقــة بهــا فــي أي وقــت دون إشــعار مســبق.

 18حفرة

Weekdays

260

800 6667
noorbank.com

 9حفرات

Weekdays

درهم إماراتي
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18 Hole

عطلة نهاية األسبوع

220

.6

 18حفرة

Weekdays

275
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Eligibility

اليوم

AED

تطبق الرسوم التالية على  2العبين إضافيين يحضرون في صحبة حامل بطاقة نور بنك المؤهلة -

اإلنفاق الشهري

