
 الخاصة بشركة یونیلیفر فود سولوشیز ") الشروط واألحكام("الشروط واألحكام 
 لعرض شھر رمضان المبارك 

 
ً على كافة الفنادق، والمطاعم، ومقّدمي  .1 في اإلمارات العربیة المتحدة، وقطر،  األطعمةإن ھذا العرض ساٍر حصریا

أن ھذا العرض غیر متوفّر لمزاولي أعمال التجارة  كما. والبحرین، وعمان، والكویت، والمملكة العربیة السعودیة
 .بالجملة أو للمستھلكین الفردیین

 
 .من أھلیة كافة المشاركینالتأكد تحتفظ شركة یونیلیفر بحق  .2
 

) خمسمائة درھم إماراتي(درھم إماراتي  500على المشارك أن یشتري منتجات من یونیلیفر فود سولوشنز بقیمة  .3
من قیمة ) مئة درھم إماراتي(درھم إماراتي  100السترجاع ) فتلة 100العالمة الصفراء باستثناء شاي لیبتون (

عادة القیمة المستحقة في اإلمارات العربیة المتحدة، وقطر، ستالخیارات التالیة ال للعمیلیكون  .المنتجات التي ابتاعھا
 :والبحرین، وعمان، والكویت

 ؛ أورائیةقسیمة ش )أ
 . إیصالتلقّي  )ب

مملكة في ال ال ینطبق خیار القسیمة الشرائیة(فقط  إیصاالً إلى المملكة العربیة السعودیة، یمكن للمشارك تلقّي بالنسبة 
 ). العربیة السعودیة

 
أو ممثل المبیعات عبر /یتواصل ممثل فریق المبیعات و .2017یونیو  30وینتھي في  2017ابریل  1یبدأ العرض في  .4

 .مع المشاركسولوشنز  من یونیلیفر فودالھاتف المعیّن 
 

ً إلى استبعاد . تحتفظ شركة یونیلیفر بحق قبول أو استبعاد أي مشارك .5 إن عدم االمتثال للشروط واألحكام یؤدي تلقائیا
 .المشارك من استرجاع القیمة المستحقة

 
 .أعاله 4ھذا العرض ساٍر فقط خالل الفترة المحّددة في البند  .6
 

 : قواعد العرض .7
لمستحقة بحسب العرض، یتعیّن على المشارك توقیع استمارة إقرار یتم توفیرھا من قبل ممثل عن الستالم القیمة ا

 شركة یونیلیفر فود سولوشنز في وقت التسلیم
 

في حال تخلّف العمیل عن تحصیل القیمة المستحقة أو عن إثبات ھویتھ أو في حال رفضھ قبول الشروط واألحكام،  .8
 .عن القیمة المستحقة إلیھ من دون أن یقیم أي مطالبات أخرى ضد شركة یونیلیفریعتبر عندھا العمیل متنازالً 

 
تحتفظ شركة یونیلیفر، وفقاً لتقدیرھا،  .خضع للتغییر في أي وقت كانیبالقیمة المستحقة أن  اإلیصالیمكن للقسیمة أو  .9

بالقیمة المستحقة من  اإلیصالسیمة أو بحق توفیر نموذج بدیل من دون سابق إنذار أو بتغییر قرارھا في ما یتعلّق بالق
 ً  .دون سابق إنذار أیضا

 
 .بالقیمة المستحقة إلى أي شخص آخر ألي سبب كان اإلیصالال یجوز تجییر القسیمة أو  .10

 
 .تحتفظ شركة یونیلیفر بحق تعدیل الشروط واألحكام في أي وقت من دون توجیھ أي إنذار مسبق للمشترك .11

 
مطالبة مقابل أي خسارة غیر متوقعة، أو إصابات، أو أضرار من أي نوع / ي مسؤولیةال تتحّمل شركة یونیلیفر أ .12

 .بالقیمة المستحقة، أو عن المشاركة في العرض اإلیصالكانت بسبب أو ناجمة عن قبول واستخدام القسیمة أو 
 

 بوسعكم االطالع على سیاسة الخصوصیة الخاصة بشركة یونیلیفر على الرابط التالي  .13
http://www.unilever.com/resource/privacypolicy/ . سیتم استخدام المعلومات الشخصیة من قبل شركة

  .یونیلیفر فقط في إطار ھذا العرض ووفقاً لمقتضیات الشروط واألحكام ھذه
 

افق أنھ قد قرأ وفھم ھذه الشروط واألحكام ویوافق على أن یكون ملزماً بدخول ھذا العرض، یقّر المشترك ویضمن ویو .14
 .بھا

 
لدى تسجیل التفاصیل الخاصة بھ، یوافق المشترك بجواز تخزین بیاناتھ التي قّدمھا واستخدامھا من قبل شركة یونیلیفر  .15

یدرك المشترك ویفھم . یفركي یبقى المشترك على اطالع بكافة العروض والمنتجات واألخبار الخاصة بشركة یونیل
 . على ان التفاصیل التي سجلھا لن تتم مشاركتھا أو بیعھا ألي طرف ثالث من دون معرفة المشترك المسبقة وموافقتھ

 



بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر (ال تتحّمل شركة یونیلیفر مسؤولیة عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع كان  .16
حتى لو بداعي (أو عن أي إصابة شخصیة أو خسارة أو ضرر تّم تكبّدھا ) االستتباعیةالخسارة غیر المباشرة أو 

في إطار قبول أو استخدام الھدیة أو المشاركة في ھذا العرض، بخالف المطالبات التي ال یمكن استبعادھا ) اإلھمال
أو سوء استعمال للقسیمة أو  ال تعتبر شركة یونیلیفر مسؤولةً عن أي خلل أو فقدان. بموجب القانون المعمول بھ

یبرئ كافة المشاركین في العرض ذّمة شركة یونیلیفر من أي مطالبة، أو تكلفة، أو نفقات . بالقیمة المستحقة اإلیصال
بالقیمة المستحقة أو عن المشاركة في ھذا العرض، بما یشمل على سبیل المثال ال  اإلیصالناجمة عن قبول القسیمة أو 

الشخصیة والضرر الالحق بالممتلكات سواء بصورة مباشرة أو استتباعیة أو متوقعة، بسبب إھمال الحصر اإلصابات 
 . أو حذف أو غیر ذلك

 
یوافق المشارك على أن أي نزاع في إطار المشاركة في العرض الترویجي ھذا، یخضع لألنظمة والقوانین المعمول  .17

، ویوافق مقّدم الدعوى أو المطالبة على الخضوع حصریاً للوالیة بھا في إمارة دبي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 .القضائیة لمحاكم إمارة دبي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 
في حال اعتبار أي حكم من ھذه األحكام والشروط غیر صالح أو غیر نظامي أو غیر قابل لإلنفاذ من قبل أي من  .18

 . فال یكون لذلك أي أثر على صالحیة ونظامیة وقابلیة إنفاذ باقي األحكام المحاكم في الوالیة القضائیة المختصة،
 

في حال اعتبار أي من ھذه األحكام غیر صالحة بموجب قوانین وقواعد وأنظمة دولة معیّنة، فینطبق منھا أي جزء  .19
بما یخدم أھداف شركة مقبول بموجب ھذه القوانین والقواعد واألنظمة اآلنفة الذكر ویجوز تعدیل مثل ھذه األحكام 

إلى ذلك، یُطلب إلى المشاركین االمتثال للقوانین والقواعد واألنظمة المعمول بھا في دولة إقامة المشارك  .یونیلیفر
  .والتي تسري على شروط المشاركة في ھذا العرض


