
Spring Break, 
Kids Edition 
April 2 – 20

Promotion Terms and Conditions

• The campaign will run from April 2 to 20, 2019
• The Backyard kids is open daily from 10am to 10pm
• 1 e-token will be granted for every AED 100 purchase, cumulative from any of 

your favorite stores made at City Centre Me’aisem
• Customers may redeem their receipt(s) which will only be accepted from the 

mall it is issued from
• Customers may also purchase a Mall GiftCard worth at least AED 100 in order to 

receive an e-token
• Redemption of receipt(s) will only be accepted until the mall’s closing time for 

each day of the campaign’s period.
• A maximum of 1 e-token will be issued per customer per day regardless of the 

total amount of receipts
• A maximum of 2 kids can be admitted at the Kid’s Backyard using one e-token
• The Kid’s Backyard is suitable for kids between 5 and 10 years old (kids under 5 

years old should be accompanied by their parents/guardian)
• Customers who drop their kids at the Backyard should not leave

City Centre Me’aisem premises. 
• Money exchange and bank transactions, as well as utility bills and fines, are 

excluded from this promotion
• You indemnify City Centre Me’aisem, its directors, employees, assignees and/or 

agents against any claim arising for any damages or loss which might be 
instituted against it arising from or connection with the services contemplated 
in these Terms and Conditions

• Owners and employees of the Centres’ outlets, Majid al Futtaim Group of 
companies, their suppliers and their immediate families are not eligible to 
participate in this promotion

• The Management reserves the right to cancel or amend 
these Terms and Conditions at any time without prior 
notice. Any changes will be deemed to be incorporated into 
these Terms and Conditions

• By entering this campaign, the customer has accepted the 
above Terms and Conditions

• Other Terms & Conditions apply



شروط وأحكام العرض الترويجي 

تسري الحملة من 2 وحتى 20 أبريل 2019  •

"The Backyard" لألطفال يستقبلكم من 10 صباحًا وحتى 10 مساًء  •

يتم منح قسيمة إلكترونية واحدة مقابل كل عملية شرائية بقيمة 100 درهم،  •
تراكمية تتم في أي من متاجرك المفّضلة في سيتي سنتر معيصم 

بإمكان العمالء استبدال إيصاالتهم الصادرة من سيتي سنتر معيصم فقط   •

بإمكان العمالء أيضًا شراء بطاقة "هديتي" بقيمة 100 درهم الستالم قسيمة إلكترونية   •

يتم قبول استبدال اإليصاالت حتى وقت إغالق المركز يوميًا خالل فترة الحملة   •

يتم منح قسيمة إلكترونية واحدة كحد أقصى لكل عميل يوميًا، بغض النظر عن إجمالي   •
مبلغ اإليصاالت 

"The Backyard" كل قسيمة إلكترونية تؤهل طفلين كحد أقصى للدخول إلى  •

"The Backyard" مناسب لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 10 سنوات (يجب أن يكون   •
األطفال دون سن 5 سنوات برفقة أوليائهم)

على العمالء الذين يضعون أطفالهم في "The Backyard" أن ال يغادروا مبنى  •
سيتي سنتر معيصم 

ال تشمل هذه الحملة الترويجية فواتير الصرافة والمعامالت المصرفية وفواتير المياه   •
والكهرباء والغرامات

التعهد بعدم مطالبة سيتي سنتر معيصم ومديريه وموظفيه والمعينين من جهته و/أو   •
وكالئه بأي تعويض عن أي تلف أو فقدان قد ينتج أو له عالقة بالخدمات المذكورة في هذه 

األحكام والشروط

إن مالكي وموظفي المراكز التجارية وموظفي مجموعة شركات ماجد الفطيم وموّرديهم   •
وعائالتهم، غير مؤهلين للمشاركة في هذه الحملة الترويجية

تحتفظ اإلدارة بحقها في إلغاء أو تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت دون إشعار   •
مسبق. سيتم اعتبار أي تغييرات على أنها تغييرات مدمجة في هذه الشروط واألحكام

بمجّرد االشتراك في هذه الحملة، يوافق العميل على الشروط واألحكام أعاله  •

تطّبق شروط وأحكام أخرى  •

أجواٌء ربيعية 
بانتظار أطفالكم 

2 – 20 أبريل


