شروط وأحكام عروض فيزا

Terms & conditions for visa offers
Farfetch

•
•
•

•
•
•

•

•

Offer is for personal use by eligible meem credit
card holders’ only.
Applies on minimum spend of SAR 2000.
Minimum spend excludes shipping costs, any
cancelled orders or refunds made on returned
items.
Offer only available on selected brands.
Offer is valid on full-price items only.
Offer cannot be used in conjunction with other
promotional programmes, offers, discount
cards, vouchers or VIP privileges, unless
otherwise stated.
FARFETCH’s and Visa’s decision shall be final
with respect to any Visa user disputes
regarding the Offer.
Offer is valid in Saudi Arabia and is valid until
August 31st, 2021.

هذا العرض متاح لالستخدام الشخصي فقط ولحاملي بطاقة ميم

•

االئتمانية
.س.ر2000 ينطبق العرض عند انفاق ما ال يقل عن

•

 أو أي طلبات ملغية أو،حد االنفاق اليشمل تكاليف الشحن

•

.المبالغ المستردة على المنتجات التي تم إرجاعها
.ينطبق العرض على عالمات تجارية مختارة

•

ينطبق العرض على المنتجات الغير مخفضة فقط

•

ال يمكن استخدام العرض مع العروض الترويجية األخرى أو

•

 ما لم ينص على، VIP بطاقات الخصم أو القسائم أو امتيازات
خالف ذلك
 نهائيًا فيما يتعلق بأيVisa  وFARFETCH يكون قرار

•

. بخصوص العرضVisa نزاعات من مستخدمي
31 العرض ساري في المملكة العربية السعودية حتى
2021 أغسطس

•

شروط وأحكام عروض فيزا

Terms & conditions for visa offers

MyTheresa
•
•

.تطبق الشروط واألحكام
.2021  يونيو30 يسري العرض حتى

•
•

.2022  يناير31 ينتهي العرض في
.استخدم بطاقة ميم االئتمانية لتخطط إلجازتك مع أجودا
يسري الخصم فقط على العقارات المدرجة ضمن العرض
.الترويجي وعند الحجز من خالل الرابط المخصص
يت م تطبيق الخصم عند استخدام بطاقة ميم االئتمانية في صفحة
.الدفع
.تطبق الشروط واألحكام
 لمعرفة كافةwww.agoda.com/visamena تفضل بزيارة
.الشروط واألحكام

•
•
•

Terms and conditions apply.
Offer valid until 30th June 2021.

Agoda
•
•
•
•
•
•

The offer expires on January 31, 2022
Use your meem credit card to book your next
vacation with Agoda
Discount applies only to properties listed as
Promotion Eligible’ and when booking
through the dedicated URL
Discount is applied at point of payment when
inputting an eligible meem credit card
Terms & Conditions apply.
Visit www.agoda.com/visamena for full terms
and conditions.

•
•
•

Accor
•
•
•
•

•

33% discount when using meem credit card.
The offer starts: 23 May 2021.
Bookings must be done before 22 April 2022, for stays
until 30 April 2022.
This offer is available at participating hotel brands
including Raffles, Fairmont, SLS, SO/, Sofitel, Rixos ,
Mantis, MGallery , Pullman, Swissôtel , Mövenpick ,
Grand Mercure, Novotel, Novotel Suites, Mercure,
Adagio, ibis and ibis styles.
For more details about the offer and terms and
conditions: click here

. عند استخدام بطاقة ميم االئتمانية%33 خصم
.2021  مايو23 يبدأ العرض بتاريخ
 أبريل30  لإلقامة حتى2022  أبريل22 يجب إتمام الحجز قبل
.2022
Raffles, هذذذا العذذرض متذذاط فقذذط مذذع الفنذذادق المشذذاركة
Fairmont, SLS, SO/, Sofitel, Rixos , Mantis,
MGallery , Pullman, Swissôtel , Mövenpick ,
Grand Mercure, Novotel, Novotel Suites,
Mercure, Adagio, ibis and ibis styles.
لمزيد من المعلومات حول العرض والشروط واألحكذذام اضذذغط
هنا

•
•
•
•

•

