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Spend AED 100 at any of Al Majaz Waterfront restaurants and attractions and enter the draw to win a 
brand new GAC gs8 2018.*

أنفق 100 درهم إماراتي في أي من مطاعم واجهة المجاز المائية والمرافق الترفيهية واحصل على قسيمة تمنحك 
* 2018 gs8 GAC فرصة للفوز بسيارة

أوقات مميزة، جوائز رائعة...
Good times, great prizes...

15 ديسمبر، 2018 – 15 يناير، 152019 ديسمبر، 2018 – 15 يناير، 2019
 15 DECEMBER, 2018 – 15 JANUARY, 2019 15 DECEMBER, 2018 – 15 JANUARY, 2019

Main Sponsors  الرعاة الرسميون  

*Terms and conditions apply  تطبق الشروط واألحكام*  



 الشروط واألحكام:  
• حملة شتاء المرح  15 ديسمبر - 15 يناير

• يمنح كوبون واحد فقط مقابل كل عملية شرائية بقيمة 100 درهم في أي مطعم او مقهى او مرافق الترفيه في واجهة المجاز المائية سواًء 
GAC GS8 تم تجميع المبلغ عن طريق فاتورة واحدة أو فواتير متعددة وذلك للدخول في السحب على سيارة

•  تقبل فقط فواتير الشراء الصادرة في نفس يوم الشراء وال تقبل الفواتير المحررة في أيام سابقة
• يتوجب على الشخص إبراز بطاقة شخصية لدى حصوله على الكوبون من مكتب خدمة الزبائن وذلك لضمان كتابة االسم والشهرة بشكل 

سليم. أي إسم ال يتطابق مع البطاقة الشخصية ال يتم تأهله لربح الجائزة
• يتم قبول استبدال اإليصاالت خالل ساعات عمل واجهة المجاز المائية

• ال يسري هذا العرض على مناطق الترفيه المؤقتة
• يتم إلغاء الجوائز التي لم تتم المطالبة بها خالل 60 يوميًا

• ال يحق ألصحاب المرافق وموظفيهم وموظفي واجهة المجاز المائية و هيئة االستثمار والتطوير شروق وعائالتهم ومورديهم االشتراك في 
هذا العرض الترويجي

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

• يحق لإلدارة إتخاذ أي قرار فيما يتعلق بأي جانب من جوانب عملية السحب على الجوائز وهو قرار نهائي وملزم على كل شخص يدخل السحب 
ولن يكون هنالك أي إشعار بهذا الخصوص.

• إن اإلدارة غير مسؤولة عن أي مشاركات لم يتم تلقيها بحلول الموعد النهائي ألي سبب من األسباب سواء كانت بسبب الفقدان أو التأخير 
أو التلف أو أي سبب أخر. أو حتى من جراء صعوبات تقنية وفنية

• تطبق شروط وأحكام أخرى.
• زر مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك وإنستغرام الخاصة بواجهة المجاز المائية للمزيد من المتعة والمرح والجوائز

• Promotion name: Winter Fun 15th December - 15th January
• One coupon will be granted for every spend of AED 100, single or accumulative, made at Al Majaz Waterfront, to enter the 

draw for a chance to win a brand new GAC GS8 car
• Accumulated receipts will be accepted for the same day of purchase only. i.e. carryover of amounts from one day to another 

is NOT accepted.
• Redemption of receipts will only be accepted until the customer service desk until closing hours
• One-time winning is allowed per customer for the whole period of the promotion
• Prizes cannot be exchanged for cash or refunded
• All winners will be notified by telephone.
• Prizes not claimed within 60 days will be automatically forfeited.
• An ID needs to be presented to the Info desk on collection of coupons. Any misspelled name found in the coupon that does 

not match the name in the original ID will be disqualified from the promotion and from winning the prize.
• Money exchange and bank transactions are excluded from this promotion.
• Tenants Owners and their employees and employees of Al Majaz Waterfront, Sharjah Investment & Development Authority, 

suppliers and their immediate families are not eligible to participate in this campaign.
• 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.
• The Management decision in relation to any aspects of a Prize Draw is final and binding on every person who enters and no 

correspondence will be entered into
• The Management will not be responsible for any entries that are not received for any reason by the closing date, whether 

lost, delayed, damaged or otherwise, and whether or not due to any technical difficulties or malfunctions.
• Other Terms and Conditions apply.
• Visit Facebook and Instagram of Al Majaz Waterfront for more fun and prizes.
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