الشروط واألحكام لعروض فيزا

Terms & Conditions for visa offers

Namshi
•
•

Offer validity: April 25th – May 9th ,2021
Offer is valid upon using meem credit card for
payment on Namshi App or Namshi.com
Discount is applicable on selected full price items
and sale price items purchased.
To avail this discount, meem credit card holders
will have to pay using promo code VISA during
checkout
Items under non-discountable category will not
be eligible for the offer
Items marked non-returnable are not applicable
for return or exchange
VISA and Namshi general T&Cs apply

•
•
•
•
•

2021  مايو9-  أبريل25 :مدة صالحية العرض
يسري العرض عند استخدام بطاقة ميم االئتمانية للدفع عن
طريق تطبيق نمشي أو من خالل موقع نمشي اإللكتروني
يطبق الخصم على قطع مختارة من المنتجات غير المخفضة
.والمخفضة
 يجب أن يدفع حامل بطاقة ميم،لالستفادة من هذا الخصم
. في صحفة الدفعVISA االئتمانية باستخدام الرمز الترويجي
المنتجات المدرجة ضمن فئة "ال ينطبق الخصم" لن تكون
.مؤهلة لهذا العرض
المنتجات المدرجة ضمن فئة "غير قابلة لإلرجاع" لن تطبيق
عليها سياسة اإلرجاع واالستبدال
تطبق شروط وأحكام فيزا ونمشي

•
•

2021  مايو13  أبريل حتى12 يبدأ العرض من
يسري العرض لجميع حاملي بطاقة ميم االئتمانية
 لاير300  على كل شي للطلبات التي تزيد عن%26 خصم
سعودي
الخضم قابل للتطبيق فقط عن الدفع عن طريقة بطاقة ميم
(VISA) االئتمانية باستخدام الرمز الترويجي
ال يمكن استخدام الرمز الترويجي مع أي رمز آخر
ال تنطبق خدمة اإلرجاع واالستبدال على القطع التي تم وضع
 لمزيد من.عالمة عليها على أنها غير قابلة لإلرجاع
 اضغط هنا:التفاصيل

•
•
•

العرض متاح للعمالء المسجلين الجدد
يجب أن تكون بطاقة ميم االئتمانية مفعّلة
لالستفادة من العرض
 استفد. لاير شهريا15 عرض لمدة الحياة بقيمة
2021  مايو15 من العرص قبل
 اضغط هنا:لالستفسارات والدعم
 اضغط هنا:لمزيد من التفاصيل

•
•

•
•
•
•
•

Vogacloset
•

The promotion will start from 12 April 2021 to
13 May 2021
This offer is for all meem credit card holders
26% discount on everything valid for orders
over 300 SAR
The discount is only applicable when paying
by meem credit card and using the coupon
code VISA
This coupon code cannot be used in
conjunction with any other coupon code
The items marked as non-returnable are not
applicable for return or exchange. For more
details: Click here

•
•
•
•
•

•
•
•

OSN
•
•
•
•
•

The offer is applicable for new
registered customers only
Active meem credit card is required
to avail the offer
Lifetime offer of SAR 15 per month.
Avail before May 15, 2021
For support: Click here
For more details: Click here

•
•
•

الشروط واألحكام لعروض فيزا

Terms & Conditions for visa offers

Azadea
•

•
•
•
•

Offer is exclusive to all Visa card holders – as
payment method only (so no other cardholder
gets the same discount but other activities in
parallel can exist)
15% discount: Punt Roma on new collection
only. Valid till May 22, 2021 at the store
locations.
10% discount: Salsa on full price items only.
Valid till May 22, 2021 at the store locations.
Cannot be used in conjunction with any other
promotions or discounts.
No minimum spent required.

 – كطريقة دفعvisa العرض حصري لجميع حاملي بطاقات
فقط ( لذلك ال يحصل أي حامل بطاقة أخرى على نفس
.)الخصم ولكن يمكن أن توجد أنشطة أخرى متوازية
 على المجموعةPunt Roma %15 سيتم تطبيق خصم
 في مواقع2021  مايو22  يسري العرض حتى.الجديدة فقط
المتجر
 على عناصر السعر الكاملSalsa %10 سيتم تطبيق خصم
 في مواقع المتجر2021  مايو22  يسري العرض حتى.فقط
ال يوجد حد أدنى لإلنفاق المطلوب
ال يمكن الجمع بين الخصم مع أي عرض آخر وهو صالح
 التنزيالت/ فقط على السلع التي ليست ضمن العروضات

•

تطبق الشروط واألحكام
2021  يونيو30 يسري العرض حتى

•
•

•
•
•
•

MyTheresa
•
•

Terms and conditions apply
Offer valid until 30th June 2021

