
Buy One Get One Free Offer at Cinépolis Cinemas 

 عرض اشتر تذكرة واحصل على األخرى مجاناً في سينما سينيبوليس

 

Terms and Conditions: :الشروط واألحكام 

1. This offer is valid on all cinema experiences, 
except Double Bean Bag in the Junior 
Auditorium 

ر ما عدا تجربة تذاكجميع اليسري العرض على  .1
 مقاعد دبل بين باجز في قاعة جونيور

2. Buy 1 Get 1 Free Cinema Ticket - Up to 1 
ticket per month for Titanium Cardholders 

ة تذكر - عرض اشتر تذكرة واحصل على األخرى مجانا   .2

ملي بطاقة سمايلز كحد أقصى لحا مجانية

 تيتانيوم شهريا  

3. Buy 1 Get 1 Free Cinema Ticket - Up to 2 
tickets per month for World Cardholders 

- عرض اشتر تذكرة واحصل على األخرى مجانا   .3

كحد أقصى لحاملي بطاقة سمايلز وورلد تذكرتان 
 شهريا  )وورلد ووورلد األولوية ووورلد إيليت(

4. The offer is available any day during the 
week (including weekends) 

يسري العرض جميع أيام األسبوع )بما في ذلك  .4
 عطلة نهاية األسبوع(

5. Offer is available at Cinépolis Cinemas, 
Oasis Mall Sharjah 

سينما سينيبوليس في في متوفر العرض  اهذ .5
 الواحة مول، الشارقة

6. This offer neither can be clubbed with any 
other offer nor be exchanged for any cash 
value 

ال يمكن جمع هذا العرض وأي عرض آخر وال  .6

 يمكن استبداله نقدا  

7. Tickets purchased are nonrefundable and 
non-transferable, this is for the exclusive 
uses of the Sharjah Islamic Bank Smiles 
Covered Card holder 

التذاكر التي تم شرائها قبل تاريخ بدء الحملة غير  .7

 قابلة لالسترداد وغير قابلة للتحويل

8. Sharjah Islamic Bank reserves the right to 
withdraw this offer at any time and without 
prior notice 

سالمي بحق إلغاء هذا يحتفظ مصرف الشارقة اإل .8
 العرض في أي وقت ودون إشعار مسبق

9. The entire payment must be made using 
SIB Smiles Covered Card only 

يجب الدفع باستخدام بطاقة سمايلز المغطاة  .9

 فقط

10. Offer is valid only through Cinépolis App, 
WEB or PoS (over the ticket counter) 

يسري العرض على التذاكر المباعة عبر اإلنترنت  .10

شباك  المباعة في سينيبوليس والتذاكروتطبيق 
 تذاكر الواحة مول

11. It is now mandatory for guests to wear a 
facemask at all times. The mask can be 
removed for the purpose of eating and 
drinking 

في جميع األوقات.  يجب اآلن ارتداء قناع الوجه .11

 لة القناع لغرض األكل والشرب فقطيمكن إزا

12. For more information about your health 
and safety, please refer to the FAQs 
https://uae.cinepolisgulf.com/faq 

لمزيد من المعلومات حول صحتك وسالمتك،  .12
يرجى الرجوع إلى األسئلة الشائعة 

https://uae.cinepolisgulf.com/faq 

 

 

 

Birthday Offer at Cinépolis Cinemas 

 عرض يوم الميالد من سينما سينيبوليس

https://uae.cinepolisgulf.com/faq
https://uae.cinepolisgulf.com/faq


 

Terms and Conditions: :الشروط واألحكام 

1. There will be a 100% discount on a single ticket 
to the bonafide SIB Smiles Covered Card Holder 
on presenting the Birthday SMS Voucher 

٪ على تذكرة واحدة لحامل 100خصم بنسبة . 1

يوم  عند تقديم قسيمة بطاقة سمايلز المغطاة
 الميالد التي تم استالمها عبر الرسائل النصية 

Example:  

Titanium 
Smiles 
Covered 
cardholder 

Offer Terms: 
One ticket free as part of the Birthday 
Voucher during the birthday month, and for 
the guest the customer will need to pay from 
the card. 

World 
Smiles 
Covered 
cardholder 

Offer Terms: 
 
One ticket free as part of the Birthday 
Voucher during the birthday month , and for 
the guest the customer will need to pay from 
the card 

 

 مثال:
 شروط العرض:

 قسيمة من كجزء مجانية واحدة تذكرة 
 الميالد، يوم شهر خالل الميالد يوم
عبر  تذكرةقيمة ال دفعللضيف يجب و

 البطاقة 

بطاقة سمايلز 
 تيتانيوم المغطاة

 شروط العرض:
 قسيمة من كجزء مجانية واحدة تذكرة

 الميالد، يوم شهر خالل الميالد يوم
عبر  تذكرةقيمة ال دفعللضيف يجب و

 البطاقة 

بطاقة سمايلز 
 وورلد المغطاة

 

2. The Smiles Covered Card holder shall present 
their Emirates ID as proof along with the SMS 
Voucher issued by SIB 

المغطاة تقديم  سمايلز يجب على حامل بطاقة .2

يوم  عند تقديم قسيمةكإثبات  يةهوية اإلماراتال
قاها من مصرف الشارقة الميالد التي تل

 اإلسالمي

3. Birthday SMS Voucher is valid for only selective 
SIB Smiles Covered cardholders 

لمجموعة صالحة فقط  يوم الميالد قسيمة .3

من المغطاة سمايلز حاملي بطاقات محددة من 

  مصرف الشارقة اإلسالمي

4. Vouchers are available for one time use only and 
will be on premium seats traditional auditoriums 
on 2D movies 

القسائم متاحة لالستخدام مرة واحدة فقط  .4

 ألفالم ثنائية األبعادل تجربة بريميوموستكون 

5. The voucher can be redeemed only once during 
the birthday month of the cardholder 

القسيمة مرة واحدة فقط خالل  استخداميمكن  .5
 ميالد حامل البطاقة يومشهر 

6. The voucher is valid for 30 days from the date of 
its issuance by the bank 

من تاريخ  يوم 30القسيمة صالحة لمدة  .6
 المصرفإصدارها من قبل 

7. The tickets purchased against this SMS voucher 
is non-transferable/non-refundable 

قابلة غير قابلة لالسترداد وغير تذكرة القسيمة  .7

 للتحويل

8. The entire payment must be made using SIB 
Smiles Covered Card only if additional tickets are 
purchased 

يجب الدفع باستخدام بطاقة سمايلز المغطاة  .8

 في حال شراء تذاكر إضافية

9. The offer is subject to availability of the tickets 9.  التذاكرفر لتوالعرض خاضع 

10. Offer is available at Cinepolis Oasis Mall Sharjah 10.  هذ العرض متوفر في سينما سينيبوليس في
 الواحة مول، الشارقة

11. This offer can be redeemed only at the cash 
counter of the cinema /PoS against the 
submission of original voucher issued by the 
bank  

ال يمكن استرداد هذا العرض إال من شباك  .11

 عندنقاط البيع لخاص بسينيبوليس ول التذاكر
  مصرفال منصادرة الصلية األقسيمة التقديم 

 

 


