
 

Campaign Terms and Conditions: للحملة: واألحكام الشروط 

A – General Terms of Campaign:  الحملة العامة الشروط -أ: 

1. This campaign is valid from 14 August 2022 

and ends on 30 September 2022 (the “Term”). 

 30في  وتنتهي 2022أغسطس  14 من الحملة . تسري1

 ).المدة".(“2022سبتمبر 

2. This promotion is valid for Qatar residents at 

all Carrefour stores and Carrefour Online (the 

“Stores”) using eligible Visa cards issued 

through Qatar banks only.  Apple Pay or 

Samsung Pay transactions are not eligible.  

 كارفور متاجر عمالء جميع ع�ى الحملة تسري. 2

") المتاجر("اإللكترو�ي والمتجرقطر  دولة في المقيمين

) المؤَهلة والصادرة فقط Visaباستخدام بطاقات فيزا (

ال تسري المعامالت الشرائية .). من بنوك دولة قطر

 .Samsung Payأو  Apple Payباستخدام 

3. Majid Al Futtaim Hypermarkets W.L.L, its 

branches, subsidiaries, and sister companies 

(the “Company”) shall not be liable to you if 

you suffer any financial loss or damage from 

our refusal to allow you to take part in the 

promotion or our withdrawal of the promotion 

or any failure or inability by you to use the 

promotion for any reason. 

 أو. م.م.ذ هايبرماركتس الفطيم ماجد شركة تتحمل ال. 3

 أية")الشركة(" لها التابعة الشركات أو فروعها من أي

 ضرر ألي تعرضك أو أموال ألي خسارتك حال في مسؤولية

 الحملة سحب حال في أو الحملة في اشتراكك رفضنا إزاء

 سبب ألي الحملة في االشتراك من تمكنك عدم حال في أو

 .كان

4. These terms and any disputes or claims arising 

out of, or in connection with, its subject matter 

or formation (including non-contractual 

disputes or claims) are governed by and 

construed in accordance with the law of the 

Qatar  

 فيما أو عن ناشئة مطالبات أو نزاعات وأية الشروط هذه. 4

ً بهذه يتعلقتتعلق  ذلك في بما( الحملة شكالً وموضوعا

 ويفسرها يحكمها) التعاقدية غير المطالبات أو النزاعات

 قطر. دولة قانون

 



 

5. Bulk buyers or wholesalers are not allowed to 

participate in this campaign. Three (3) or more 

units from “Electronics” of the same item in the 

same transaction is considered bulk. Ten (10) 

or more units from “Grocery” of the same item 

in the same transaction is considered bulk. Split 

Transactions are not allowed (these are 

consecutive purchases from the same 

customer). 

 الجملة وتّجار الكبيرة الكّميات لمشتري يحق ال. 5

كثر أو قطع) 3( ثالثة شراء ويعد. الحملة هذه في االشتراك  أ

 المعاملة خالل اإللكترونيات قسم من المنتج نفس من

) 10( عشر شراء يعد كما. بالجملة شراء الواحدة الشرائية

كثر أو قطع  خالل البقالة قسم من المنتج نفس من أ

 ُيسمح وال. بالجملة شراء الواحدة الشرائية المعاملة

 .العميل نفس طريق عن المتالحقة الشرائية بالمعامالت

6. If any fraudulent activity is detected related to 

this offer, the Company reserves the right to 

withhold the prizes, and a replacement winner 

will be selected from the original participants.   

كتشاف أي نشاط احتيالي متعلق بهذا العرض، . 6 في حالة ا

تحتفظ الشركة بالحق في حجب الجوائز، وسيتم اختيار فائز 

 بديل من المشاركين األصليين.

7. This promotion is not available to any Majid Al 

Futtaim Group employees, including Majid Al 

Futtaim Retail. 

 ماجد مجموعة موظفي ع�ى الحملة هذه تسري ال. 7

 .للتجزئة الفطيم ماجد شركة ذلك في بما الفطيم

8. The offer cannot be combined with other 

promo codes or vouchers.  

. ال يمكن استخدام هذا العرض مع أي رموز أو قسائم 8

 خصم أخرى. 

B – Promotion details: الحملة تفاصيل -ب: 

9. Spend QAR 350 with eligible VISA cards in 

participating stores for a chance to WIN 

exciting gifts such as: 

a. Carrefour Gift cards worth QAR 15000 

(Redeemable on in-store purchases only) 

b. 20 Hisense TVs – 55” 

c. 2 FIFA World CUPTM Day Packages  

كثر من خالل استخدام بطاقات  350. أنفق 9 ريال أو أ

) المؤَهلة في أي من المتاجر الُمشاركة VISAفيزا (

 :منها قّيمة بجوائز الفوز فرصة ع�ىواحصل 

 بـ قيمتها تقّدر كارفور هدايا إلكترونية من بطاقات. أ

 في الشراء عمليات ع�ى فقط تطّبقريال ( 15000

 المتاجر)

 بوصة 55) هايسنس( جهاز تلفزيون 20. ب



 

d. 12 Business Seats for FIFA World CUPTM 

matches 

 

 FIFAباقة ضيافة بدون إقامة فندقية لكأس العالم  2. ج

World CupTM 

مقعد درجة رجال األعمال لمشاهدة مباريات كأس  12د. 

 TMFIFA World CUP.العالم 

10. Multiple entries are allowed during the 

campaign period, if it meets the eligibility 

criteria. 

كثر من مرة خالل فترة الحملة، . 10 ُيسمح بالمشاركة أ

 طالما أنها تفي بالمعايير المطلوبة.

11. The Gift Card can be used partially until the 

amount is finished or one year from the date of 

card activation, whichever comes first. Winners 

should bring along their original receipt for the 

winning purchase, and government ID for 

verification to collect their gift cards from Doha 

City Centre Carrefour customer service desk.  

ع�ى عدة مرات  الهدايا بطاقة من االستفادة يمكن. 11

لمدة سنة من تاريخ  أو بها المتاح المبلغ نفاذ حتى

. يجب ع�ى الفائزين إحضار أقرب تغعيل البطاقة، أيهما

إيصال الشراء األص�ي الخاص بالمعاملة الشرائية الرابحة، 

بجانب الهوية الرسمية للتحقق من هوية الفائز، ويتم 

استالم بطاقات الهدايا من مكتب خدمة العمالء في 

 كارفور سيتي سنتر الدوحة.

12. Winners of Hisense Televisions must visit the 

Carrefour Hypermarket in Doha City Centre to 

collect their prize. Winners should bring along 

their original receipt for the winning purchase, 

and government ID for verification. (No 

installation will be provided). 

كارفور  زيارة هايسنس بتلفزيون الفائزين ع�ى يجب. 12

الهدايا الخاصة  الستالم الدوحة سنتر هايبرماركت سيتي

إحضار إيصال الشراء األص�ي الخاص  بهم، شرط

بالمعاملة الشرائية الرابحة، بجانب الهوية الرسمية 

 ).متوفرة غير التركيب (خدمة للتحقق من هوية الفائز.

13. Winners of the FIFA Day Packages or Business 

Seats will receive an email, followed by a call 

from the Carrefour Customer Service team to 

collect their details along with their nominated 

companion, which will be shared with Visa for 

the purpose of organizing logistics. The winner 

بباقات الضيافة بدون إقامة  الفائزين إبالغ سيتم. 13

كر درجة رجال األعمال اإللكترو�ي،  البريد عبر فندقية أو تذا

 كارفور عمالء خدمة مركز اتصاالً من تلقيهم بجانب

 الشخص وهوية إضافية تفاصيل ع�ى منهم للحصول

الرحلة،  تنظيم بغرض فيزا مع مشاركتها ليتمالمرافق، 

 مشاركة الفائزين ع�ى. اللوجيستية األمور واإلقامة، وكافة



 

must share all details before 08 October 2022, 

to claim the prizes successfully, along with a 

copy of their original purchase receipt.  

Should the winner’s information not be shared 

by the cutoff date, or if the Company is unable 

to contact the winners, a replacement winner 

will be selected from the original participants.  

“Tickets to the FIFA World Cup Qatar 2022, 

whether awarded as a prize and/or are included 

as part of a promotion, must be accepted as 

awarded and are subject to all of the applicable 

terms and conditions prescribed to such tickets 

from time to time by FIFA. Such terms and 

conditions are contained in the General Terms 

and Conditions for the Use of Tickets and the 

Stadium Code of Conduct (which can be 

reviewed at www.fifa.com/tickets). By 

accepting tickets as a prize and/or as part of a 

promotion, the holder is deemed to have 

accepted all of the applicable terms and 

conditions.” 

Once the winners are registered with Visa, they 

will receive further communications from the 

Visa team with details of packages/business 

seats, links to download their tickets, and any 

further applications needed (e.g., Hayya card). 

كتوبر  8 قبل التفاصيل كافة  ع�ى للحصول 2022أ

 الجائزة، بجانب صورة من إيصال الشراء األص�ي.

 قبل التفاصيل مشاركة عن الفائزين أحد تخلّف حال في

 تمكّن عدم حال في أعاله، أو المذكور النهائي التاريخ

 لمشترك الجائزة منح إليه، سيتم الوصول من الشركة

 من ضمن المشاركين األصليين. آخر

كر كأس العالم فيفا قطر  ، سواء 2022"يجب قبول تذا

تم منحها كجائزة و / أو تم تضمينها كجزء من عرض 

ترويجي، يجب أن ُتقبل كما تم منحها وتخضع لجميع 

كر الشروط واألح كام المعمول بها والمحددة لهذه التذا

. هذه الشروط )FIFA( من وقت آلخر بواسطة فيفا

واألحكام واردة في الشروط واألحكام العامة الستخدام 

كر ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالملعب (والتي  التذا

). بقبول www.fifa.com/tickets يمكن مراجعتها عبر

كر كجائزة و / أو كجزء  من عرض ترويجي، ُيعتبر التذا

حاملها قد وافق ع�ى جميع الشروط واألحكام المعمول 

 ". بها

 من معهم التواصل فيزا، سيتم مع الفائزين تسجيل فور

كر  معلومات ع�ى إلطالعهم فيزا فريق قبل الباقات وتذا

كر وأي  درجة رجال األعمال، بجانب روابط تحميل التذا

هيا  طاقةب مثل( تحميلها يجبأخرى تطبيقات 

"Hayya"). 

 

 

C – How to enter the draw  السحب: في المشاركة كيفية -ج 

In-store: 

Customers with qualifying purchase using eligible Visa 

cards will receive a QR code on their receipts. To enter 

 : المتجر لتسوق فيا

المعامالت الشرائية المؤهلة يحصل العمالء أصحاب 

باستخدام بطاقات فيزا ع�ى رمز استجابة سريع ع�ى 



 

the raffle draw, customers have to follow the following 

steps:  

1. Scan the QR code  

2. Fill in the required details as per their national 

identity card. 

3. If you would like to go green and not print a 

receipt, please scan your QR code at the cash 

counter. 

 

اإليصاالت الخاصة بهم. للدخول في السحب، يجب ع�ى العمالء 

 اتباع الخطوات التالية:

 مسح رمز االستجابة السريع .1

 ع�ى بطاقة ُمبينة هي كما المطلوبة تعبئة البيانات .2

 الوطنية. الهوية

في استالم فاتورة إلكترونية وعدم ذا كنت ترغب إ .3

طباعة إيصال ، ُيرجى مسح رمز االستجابة 

 السريعة ضوئًيا ع�ى صندوق المحاسبة

Online: 

Customers with qualifying purchase using eligible Visa 

cards will be automatically enrolled into the draw using 

their online registered details.  

Please note Visa Debit card payments through QPay will 

not be eligible to enter the draw.  

 :اإللكترو�ي المتجر التسوق عبر 

سيتم إدخال العمالء أصحاب المعامالت الشرائية المؤهلة 

باستخدام بطاقات فيزا في السحب بشكل تلقائي باستخدام 

 المتجر اإللكترو�ي.البيانات الخاصة بهم عبر 

يرجى مالحظة أنعمليات الدفع باستخدام بطاقات الخصم من 

 لن تكون مؤهلة للدخول في السحب. Qpayفيزا عبر 

 

Day Package for Winner + Companion (2 in number)  

Package for two (2) includes: 

• One (1) FIFA World Cup Qatar 2022™ Match with Pre-Match Hospitality  
• Transportation to/from FIFA World Cup™ Match 
• Visa prepaid product  
• Guest amenity/gift  
• Visa Everywhere Lounge  
• Visa Concierge located at the hotel 
• Visa Event, Medical and Security support staff  
 

Packages Exclusions: 

• Flights (Domestic or International) to/from Qatar 
• Any meal, event and/or activity outside of the scheduled program itinerary  
• Hotel incidentals (e.g. phone, mini-bar, laundry, etc.) 
• Any applicable taxes 
 

Business Seats  (12 in number)  

• 6 x Business seats at M5 (France v. Australia, 22 November, Al Janoub Stadium) 
• 6 x Business seats at M10 (Spain v. Costa Rica, 23 November, Al Thumama Stadium) 


