
Carrefour offer Terms & Conditions 
 شروط وأحكام كارفور

 
 

A. Terms and conditions: 
 

1. Offer is valid from 21 Nov to 24 Nov 2021 
2. Offer is only applicable to SIB Mastercard card 

customers 
3. Offer is valid on purchases made on the Carrefour 

mobile app only 
4. Transactions on www.carrefouruae.com are not 

eligible for this offer 
5. Discount is available for one transaction per 

customer once a week on minimum order value 
AED 100 and maximum discount is AED 75 

6. Discount will automatically apply at checkout page 
upon paying the full amount using SIB Mastercard 
cards 

7. Apple Pay or any other Pay transactions are not 
eligible for this offer 

8. This offer cannot be combined with vouchers or 
coupon codes or SHARE points redemption 

9. Purchase reversals, refunds and transactions 
disputed by the customer are excluded from this 
offer 

 الشروط واألحكام: .أ
 

 2021 نوفمبر 24حتى نوفمبر  21يسري العرض من  .1
العرض على عمالء بطاقة مصرف الشارقة يسري  .2

 اإلسالمي ماستركارد فقط
يسري العرض على المشتريات التي تتم على تطبيق  .3

 كارفور للهاتف المتحرك فقط 

 www.carrefouruae.comالمعامالت التي تتم على  .4
 غير مؤهلة لهذا العرض

كل متعامل مؤهل لمعاملة واحدة أسبوعياً بحد أدنى  .5
 درهًما 75لخصم درهم للطلب والحد األقصى ل 100

سيتم تطبيق الخصم تلقائيًا عند دفع المبلغ بالكامل  .6

باستخدام بطاقات مصرف الشارقة اإلسالمي 
  ماستركارد

معامالت أبل باي أو أي معامالت محافظ رقمية أخرى  .7
 غير مؤهلة لهذا العرض

ال يمكن الجمع بين هذا العرض والقسائم أو الرموز  .8
 Shareالترويجية أو استبدال نقاط 

يتم استبعاد عمليات الشراء الملغاة والمبالغ المستردة  .9

في هذا المتعامل والمعامالت المتنازع عليها من قبل 

 العرض

 

B. General شروط أخرى .ب 

1. SIB reserves the right to disqualify the account 

holder, amend campaign terms and conditions or 

discontinue the campaign at its sole discretion and 

without notice. 

بحق تعديل أو  وفًقا لتقديره المطلقيحتفظ المصرف  .1
أو استكمال هذه الشروط  أو حذف أو تغيير أو إلغاءإضافة 

واألحكام في أي وقت دون أي إشعار مسبق لمتعامل 
لن يكون المصرف أو أي المسؤولين أو المديرين أو و

لين عن التغييرات المتعلقة الموظفين أو الوكالء مسؤو

 بهذا العرض

 

2. The bank has the right to discontinue the campaign 

at any time  

  وقت أي في الحملة إيقاف للمصرف يحق .2

3. In no event shall the bank or any of its affiliates, 

officers, directors, employees or any staff be liable 

for any loss, damage or expense arising out of or 

otherwise related to this offer 

في جميع األحوال، لن يكون المصرف أو أي من  .3

الشركات التابعة له أو المسؤولين أو المديرين أو 

الموظفين أو الوكالء مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر أو 

 مصروفات ناشئة عن أو فيما يتعلق بهذا العرض

4. The bank shall attend and resolve any enquiry or 

complaint within 5 working days from 

enquiry/complain initiation date 

أيام  5سيتم التواصل وحل أي سؤال أو شكوى خالل  .4

 عمل من تاريخها

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.carrefouruae.com&d=DwMGaQ&c=uc5ZRXl8dGLM1RMQwf7xTCjRqXF0jmCF6SP0bDlmMmY&r=DUoqOvMQZUNrYAY03OkTpJLIriI67L1kiGglKMaKLvU&m=orqNWE7dBP7i5l_fDQ2U8-2rhwBZqpI0I_RjhyS-8XA&s=-9nRWm0tcMJi2mM_2yvPA29NJ1an0siicAY4P6b0sOQ&e=
http://www.carrefouruae.com/


5. The extension of the offer is at the sole discretion 

of the bank  

 سيتم تمديد العرض وفًقا لتقدير المصرف فقط  .5

6. The offer terms & conditions are governed and 

construed in accordance with the laws of the 

United Arab Emirates without prejudice to 

principles and rules of Islamic Shari’a. 

 تفسر حسب وشروط وأحكام هذا العرض ة  تخضع .6

دون المساس  قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة

 بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.

 


