noon Offer Terms and Conditions:
A. Offer Eligibility and Validity

:شروط وأحكام عرض نون
عرض االهلية والصالحية

.أ

1. This Offer is applicable only to selected
Sharjah Islamic Bank Mastercard
customers (Cardholders)

 يسري هذا العرض فقط على عمالء.1
محددين من مصرف الشارقة اإلسالمي
)(حاملي بطاقات ماستركارد

2. This Offer is applicable on all online
purchases made at noon.com website or
mobile app in UAE on the eligible card
during the offer period. This offer is not
applicable on noon daily products.

 يسري هذا العرض على جميع عمليات.2
noon.com الشراء التي تتم عبر موقع
االلكتروني أو تطبيق الهاتف المتحرك
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
باستخدام البطاقة المؤهلة خالل فترة
 هذا العرض ال يشمل منتجات.العرض
.نون يومي

3. Offer is valid from 1st October 2020 to
20th November 2020.

2020  أكتوبر1  يسري هذا العرض من.3
.2020  نوفمبر20 إلى

4. Eligible customers can get 20% discount
capped at AED 50.

 العمالء المؤهلين بإمكانهم الحصول.4
 درهم50  بحد أقصى%20 على خصم
.إماراتي

5. The discount can only be used for a
maximum of three orders per customer
during the campaign period.

 ال يمكن استخدام الخصم إال لثالث.5
مرات فقط كحد أقصى لكل عميل خالل
.فترة الحملة

6. Discount can only be applied on one
transaction for one time during the
campaign period.
7. If the customer is using noon credits, the
discount will not apply.

 الخصم يطبق على معاملة واحدة ولمرة.6
.واحدة فقط خالل فترة الحملة
 فلن، إذا كان العميل يستخدم رصيد نون.7
.يتم احتساب الخصم

8. Only customers who have paid with
select SIB Mastercard cards would be
considered as eligible for the discount

 فقط العمالء الذين سددوا باستخدام.8
بطاقات ماستركارد المحددة من مصرف
الشارقة اإلسالمي هم المؤهلين
للحصول على الخصم

9. This offer will not apply when paying via
Apple pay or Samsung Pay

 هذا العرض غير ساري في حال تم.9
الدفع عن طريق أبل باي أو سامسونغ
باي

10. Customer may not receive discount if
any fraudulent activity is identified in
connection with this promotion.

 لن يتلقى العميل أي خصم في حال تم.10
تحديد أي نشاط احتيالي متعلق بهذا
.العرض الترويجي

11. Purchase reversals, refunds and
transactions disputed by the customer
are excluded from this offer.
B. How to avail the offer?
1. Discount will be automatically applied at
checkout when using the eligible SIB
Mastercard card.
C. General
1. SIB reserves the right, at its absolute
discretion, to
amend/add/modify/vary/cancel and/or
supplement these terms and conditions
at any time without any prior
notification to the customer and any
responsibility whatsoever on its part.
2. SIB reserves the right to disqualify a
customer from this promotion at any
time at its sole discretion and without
notice.

 يتم استبعاد عمليات إلغاء الشراء.11
والمبالغ المستردة والمعامالت المتنازع
.عليها من قبل العميل من هذا العرض
 كيفية االستفادة من العرض؟.ب
 سيتم تطبيق الخصم تلقائيا عند إتمام.1
عملية الشراء عند استخدام بطاقة
ماستركارد المؤهله من مصرف الشارقة
.اإلسالمي
 عام.ت
 يحتفظ مصرف الشارقة اإلسالمي.1
 وفقا لتقديره المطلق في،بالحق
 أو استكامل/ إلغاء/ تغيير/ إضافة/تعديل
هذه الشروط واألحكام في أي وقت
دون أي إخطار مسبق للعميل وأي
.مسؤولية من جانبه

 يحتفظ مصرف الشارقة اإلسالمي.2
بالحق في استبعاد أي عميل من هذا
العرض الترويجي في أي وقت وفقا
.لتقديره الخاص ودون إشعار

3. SIB decision on all matters relating to
this Offer and in case of any dispute shall
be final and binding on all Cardholders.

 يكون قرار مصرف الشارقة اإلسالمي.3
بشأن جميع األمور المتعلقه بهذا
العرض وفي حال وجود أي نزاع نهائيا
.وملزما لجميع حاملي البطاقات

4. For any issues or complaints that may
arise from this offer, SIB will investigate
this matter with Noon and resolve within
3 working days.

 في حال وجود أي مشاكل أو شكاوى.4
 سيقوم،قد تنشأ عن هذا العرض
مصرف الشارقة اإلسالمي بالتحقيق
في هذه المسألة مع نون وحلها في
. أيام عمل3 غضون

5. SIB assumes no liability or responsibility
with respect to the services provided by
any of the partners.

 ال يتحمل مصرف الشارقة اإلسالمي أي.5
إلتزام أو مسؤولية فيما يتعلق بالخدمات
.المقدمة من قبل أي من الشركاء

