
 

 

 

 االحكام و الشروط

 الشروط العامة الحملة:  -أ

 . (الفترة) 2022سبتمبر  30 وتنتهي في 2022سبتمبر  01 تسري الحملة من .1

كارفور وموقع تسري الحملة في جميع متاجر كارفور هايبرماركت وسوبرماركت األردن وعبر تطبيق  .2
المؤَهلة والصادرة فقط من بنوك المملكة األردنية الهاشمية.  (Visa)اإللكتروني باستخدام بطاقات فيزا 

 Samsung Payأو  Apple Payال تسري الحملة عىل المعامالت الشرائية باستخدام 

كارفور األردن أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها   /ق لشركة ماجد الفطيم هايبرماركت يح .3
رفض مشاركة أي فرد في هذه الحملة. وال تتحمل الشركة أية مسؤولية تجاه أي فرد في حالة   "(الشركة)"

انسحاب تعرضه ألي خسائر مالية أو أضرار ناجمة عن رفض الشركة مشاركته في الحملة أو بسبب 
 الشركة من الحملة أو بسبب فشل أو عدم قدرة أي فرد عىل استخدام الحملة ألي سبب من األسباب.

هذه الشروط واألحكام وأية نزاعات أو مطالبات ناشئة عن أو فيما يتعلق تتعلق شكالً وموضوعاً بهذه   .4
قانون المملكة األردنية  يحكمها ويفسرها (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية)الحملة 
 الهاشمية. 

هي المحكمة المختصة للنظر في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين بموجب هذه  (قصر العدل)تكون محكمة َعمان 
 الشروط واألحكام.



قطع أو  (3)ال يحق لمشتري الكّميات الكبيرة وتجّار الجملة االشتراك في هذه الحملة. ويعد شراء ثالثة  .1
منتج من قسم اإللكترونيات خالل المعاملة الشرائية الواحدة شراء بالجملة. كما يعد شراء  أكثر من نفس ال

قطع أو أكثر من نفس المنتج من قسم البقالة خالل المعاملة الشرائية الواحدة شراء بالجملة.  (10)عشر 
 .وال يُسمح بالمعامالت الشرائية المتالحقة عن طريق نفس العميل

نشاط احتيالي متعلق بهذا العرض، تحتفظ الشركة بالحق في حجب الجوائز، ولها في حالة اكتشاف أي  .2
 الحق في اختيار فائز بديل من المشاركين األصليين. 

 .ال تسري هذه الحملة عىل موظفي مجموعة ماجد الفطيم بما في ذلك شركة ماجد الفطيم للتجزئة .7

 سمية شخص للحصول عىل الجائزة بدالً عنه.الجائزة الخاصة به للغير أو ت الرابح تحويليحق للعميل  .8

أو /أو الترويج و /عىل المصادقة و (بدون رسوم)يحق للشركة أن تطلب من المشاركين موافقة كتابية  .9
اإلعالن عن أي خدمة تقدمها الشركة. كما يجوز للفائزين رفض طلب استخدام تفاصيلهم أو صورتهم في  

 ي من الخدمات الخاصة بالشركة. مواد تسويقية أو للمشاركة في التسويق أل 

 يمكن استخدام هذا العرض مع أي رموز أو قسائم خصم أخرى.  ال .10

 

 تفاصيل الحملة: -ب

دينار أردني في أي من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور والموقع اإللكتروني باستخدام   35تسوق بقيمة  .11
 لفرصة   (Visa)بطاقات فيزا 

 :الفوز بـ

  . FIFA TMأ. باقة واحدة للمباراة االفتتاحية لكأس العالم

  . FIFA  TMباقات لمباريات دور المجموعات لكأس العالم 3ب. 

 دينار أردني لكل منها.20 من كارفور تقّدر قيمتها بـ بطاقة هدايا شرائية  75ج. 

 دـ. العديد من األجهزة اإللكترونية 



 يُسمح بالمشاركة أكثر من مرة خالل فترة الحملة، طالما أنها تفي بمعايير التأهل المطلوبة.  .12

ها أو حتى يمكن االستفادة من القسائم الشرائية بشكل كامل أو عىل عدة مرات حتى نفاذ المبلغ المتاح ب .13
 . 2023مايو  1تاريخ 

 خدمة عمالء كارفورالتصال عىل مركز ا "فيفا"الفائزين بباقات كأس العالم لكرة القدم يجب عىل     .14
تفاصيل إضافية بجانب هوية الشخص المرافق، ليتم مشاركتها   الستالم الجوائز الخاصة بهم ومشاركة

ور اللوجيستية. عىل الفائزين مشاركة كافة التفاصيل مع فيزا بغرض تنظيم الرحلة، واإلقامة، وكافة األم
 الستالم الجوائز.  2022أكتوبر  2مع صورة من إيصال الشراء األصلي قبل 

في حال تخلّف أحد الفائزين عن مشاركة التفاصيل قبل التاريخ النهائي المذكور أعاله، أو في حال عدم تمكّن   
 بالجائزة. يه، يفقد المشترك حقه الشركة من الوصول إل

أو تم تضمينها كجزء من عرض  /، سواء تم منحها كجائزة و™٢٠٢٢قطر  FIFAيجب قبول تذاكر كأس العالم "
ترويجي، يجب أن تُقبل كما تم منحها وتخضع لجميع الشروط واألحكام المعمول بها والمحددة لهذه التذاكر من 

. هذه الشروط واألحكام واردة في الشروط واألحكام العامة الستخدام التذاكر (FIFA)وقت آلخر بواسطة فيفا 
. بقبول التذاكر (www.fifa.com/ticketsوالتي يمكن مراجعتها عبر  )ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالملعب  

 ."بها أو كجزء من عرض ترويجي، يُعتبر حاملها قد وافق عىل جميع الشروط واألحكام المعمول /كجائزة و

فور تسجيل الفائزين مع فيزا، سيتم التواصل معهم من قبل فريق فيزا إلطالعهم عىل معلومات الباقات، وروابط 
 .("Hayya") مثل بطاقة هيا)بطاقات السفر، والتطبيقات التي يجب تحميلها قبل الرحلة 

 أو أخطاء أي عن مسؤولة الشركة تكون وال .(Visa) فيزا مع الفائزين تسجيل بعد مسؤولية أي الشركة تتحمل ال
 .(Visa) فيزا مع التسجيل بعد للفائزين تحدث قد خاطئة إجراءات أو خسائر  أو أضرار

 الحملة: كيفية المشاركة في  -ج

 في متاجر كارفور: 

دينار باستخدام بطاقة فيزا وأكثر عىل قسيمة امسح واربح   35يحصل العمالء أصحاب المعامالت الشرائية بقيمة 
 وذلك عبر مكتب خدمة العمالء في المتاجر.



 عبر األونالين:

 أردني أو أكثر عبر األونالين. 35تسوق بقيمة  •

 .(Visa)ادفع ببطاقة فيزا •

 سيتم تسليم بطاقة امسح واربح للعميل مع الطلب. •

من متاجر كارفور هايبرماركت مع ضرورة إبراز البطاقة الرابحة   يمكن استالم الجائزة عن طريق زيارة أي •
 وفاتورة الشراء.

 يتضّمن العرض: 

 :(أيام ٤ /ليالي   ٣)مباراة مرحلة المجموعات 

 :تشمل (2)  لشخصين الباقة

 (نجوم ٥)اقامة فندقّية لثالث ليالي  .1

 تذاكر سفر في الدرجة االقتصادية ذهاباً واياباً  .2

 المطار في الدوحةالتنقل من   .3

 المباراة  قبل ضيافة مع  ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم لكأس (2) مباراتان .4

 ™٢٠٢٢ قطر  FIFA  العالم كأس مباريات إىل/ من النقل  .5

 طرد لكل أمريكي دوالر 400 - الضيف هدية / الراحة وسائل .6

  Visa Everywhere صالة .7

8. Visa Concierge  الفندق في  

 واألمني  الطبي الدعم وموظفي  Visaحدث .9

 ليال    3 لمدة دوالر  300- الدفع مسبق Visa منتج .10

  .الباقات استثناءات



 المجدول  البرنامج سير  خط خارج نشاط أو / و حدث أو  / و وجبة أي .1

 (... إلخ الغسيل، الصغير، البار الهاتف، مثل) الفندق مصاريف  .2

 مطبقة ضرائب أي .3

 (أيام 5 / ليالي 4) االفتتاحية المباراة باقة

 :تشمل (2) لشخصين الباقة

 (نجوم  5)  الفندق في ليال    4 إقامة .1

 وإيابًا  ذهابًا اقتصادية تذاكر   .2

  الدوحة في  المطار نقل .3

 

 

 

 


