ر
الشوط واألحكام

ر
ر
ر
ويج.
الرجاء قراءة هذه الشوط واألحكام قبل االشتاك يف هذا العرض الت ي
الشوط واألحكام ر
من خالل المشاركة ف هذا العرض ر
التويج ،تضمن أنك قرأت هذه ر
وبالتال فإن
والتمت بها،
ي
ي
ي
الشوط واألحكام .لذا ،إن لم توافق عىل هذه ر
مشاركتك ه دليل عىل قبولك بهذه ر
الشوط واألحكام ،فال
ي
تشارك.
ر
ويج") برعاية شكة انرجايزر الشق األوسط وأفريقيا المحدودة وتنظيم
يقام عرض انرجايزر لإلجازات ("العرض الت ي
شيل الشق األوسط وأفريقيا ذ.م.م – .منطقة حرة ("الجهة المروجة") .ويشار إىل الجهة الراعية والمنظمة
ن ن
ر
ويج ("المشاركون") لهذه الشوط واألحكام
بمصطلح الجهة المروجة .يخضع جميع المشاركي يف هذا العرض الت ي
("الشوط").

ر
ر
ويج
 .1فتة العرض الت ي
ر
ر
("فتة العرض
وينته بتاري خ  31ديسمت 2020
ويج بتاري خ  1نوفمت 2020
ي
يبدأ هذا العرض الت ي
ر
ويج").
الت ي

 .2التأهل للمشاركة
هذا العرض ر
التويج مفتوح أمام جميع سكان اإلمارات العربية المتحدة ممن تبلغ أعمارهم ثمانية ر
عش ()18
ي
فأكت ،ويستثن منهم موظفو الجهة ر
سنة ر
التويجية واإلدارية ،رشكاتها التابعة ووكالؤها ،وأفراد عائالتهم
ر
المباشين وأقارب كل من له صلة بالعرض.

غت مؤهل من استالم أي جائزة و/أو طلب استعادة
تحتفظ "الجهة المروجة" بالحق يف استبعاد أي شخص ر
ً
قانون ،تحتفظ الجهة المروجة" بالحق يف اختيار فائز
الجوائز الممنوحة .يف مثل هذه الحالة ،ورهنا بأي رشط
ي
ر
الن تراها مناسبة ،وبحسب تقديرها الخاص.
جديد للجائزة و/أو الترصف يف الجائزة بالطريقة ي

ر
ر
ويج والمتطلبات
 .3االشتاك يف العرض الت ي
ر
ر
ويج عت الخطوات التالية:
يمكن االشتاك يف العرض الت ي
ر
ر
ويج.
 3.1شاء أحد منتجات انرجايزر (بطارية ،شاحن بطارية ،مصابيح كاشفة) خالل فتة العرض الت ي

اإللكت ن ر
ر
ويج إلنرجايزر ( )www.energizerholidays.comثم إدخال اسمك بالكامل،
 3.2زيارة الموقع
ون الت ي
ي
ن
ر
ون ،رقم الهاتف ،ورمز الباركود الظاهر عىل الجهة الخلفية من علبة المنتج.
عنوان بريدك اإللكت ي
ن
ر
ون المتوفر لدينا ،تطلب منك التحقق عت الضغط عىل الرابط.
 3.3ستصلك رسالة عت بريدك اإللكت ي
ر
ن
 3.4بمجرد إتمام التحقق ،ستصلك رسالة الكتونية تحتوي عىل الرمز الممت ورابط موقع  Hotels.comالمخصص
لهذا العرض الترويجي.
ن
ر
ون  Hotels.comالظاهر على البريد اإللكتروني للمطالبة بالهدية
 3.5اضغط عىل رابط الموقع اإللكت ي
عشوان ،يرب ح كل منهم قسيمة حياة لإلقامة الفندقية (بقيمة  5000درهم
 3.6سيتم السحب عىل  20فائز بشكل
ي
لكل قسيمة).
ُ
ر
ر
ر
ر
ويج.
 3.7ال يسمح لكل مشتك بأكت من  3مشاركات يف السحب خالل فتة العرض الت ي
ر
ر
ون:
يف حال أي مشكلة متعلقة باالشتاك يرج االتصال بخدمة عمالء انرجايزر عىل التيد اإللكت ي
support@energizerholidays.com

تغيتات عىل جميع المحتويات من أجل تلبية
تحتفظ الجهة المروجة بالحق يف تعديل ،و/أو إجراء أية ر
المتطلبات الرصورية والحصول عىل موافقات واستشارات من دائرة التنمية االقتصادية.
كمؤهلي للفوز.
كي إبراز دليل رشاء وبطاقة تعريف يف حال اختيارهم
ر
عىل المشار ر

 .4اختيار الفائز (قسائم حياة)
ً
 4.1سيتم اختيار ر
عشين فائزا ("الفائز") يف السحب المقام يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك بشكل
عشوان عت طرق مخصصة ومعتمدة.
ي
تعيي أربعة ( )4تواري خ للسحب عىل الفائزين:
سيتم
4.2
ر
السحب األول 17 :نوفمت 2020
الثان 8 :ديسمت 2020
السحب
ي
السحب الثالث 15 :ديسمت 2020
السحب الرابع 5 :يناير 2021
 4.3يجب ر
االلتام بما ورد أدناه وذكر يف هذا القسم.
 4.3.1أن تكون قيمة الجائزة الواحدة  5000درهم.
 4.3.2ال يمكن استبدال الجوائز بمبالغ نقدية.
دن ،اإلمارات العربية المتحدة (للمزيد من المعلومات،
 4.3.3يمكن أن تتوفر الجوائز يف جميع فنادق حياة يف ي
الرجاء مراجعة البند .)5.2
 4.3.4يجب المطالبة بالجوائز خالل  3أشهر من تاري خ اإلعالن عن أسماء الفائزين.
ر
ويج).
 4.4سيتم اإلعالن عن أربعة فائزين (فائز واحد يف كل سحب من السحوبات األربعة للعرض الت ي
اإلعالن األول 19 :نوفمت 2020
الثان 10 :ديسمت 2020
اإلعالن
ي
اإلعالن الثالث 17 :ديسمت 2020

اإلعالن الرابع 7 :يناير 2021
ً
ر
ون (الذي يجب تقديمه أثناء المشاركة) خالل
 4.5سيتم االتصال بالفائزين هاتفيا أو عت التيد اإللكت ي
وف حال عدم رد المشارك عىل محاوالت االتصال به أو
أسبوع واحد من تاري خ اإلعالن عن أسماء الفائزين .ي
ر
ون ،ستعتت الجائزة ملغاة ويتم مصادرتها ،لتعيدها الجهة المروجة إل
المراسالت عت التيد اإللكت ي
مجموعة الجوائز األخرى إلجراء السحوبات التالية .لتجنب أي شك ،فإن المكالمات الفائتة والمكالمات
ر
ر
ويج.
المحولة إل التيد
الصون ال تعتت إجابة ألغراض العرض الت ي
ي
ً
 4.6سيكون قرار الجهة المروجة نهائيا فيما يتعلق باختيار الفائز ولن تقبل اية مراسالت بهذا الشأن ،وب هذا
يدرك المشاركون ويوافقون عىل عدم تقديم اية استفسارات او مطالبات او مناشدات ضد قرار الجهة
المروجة.

الجائزة

.5

يجب ر
االلتام بما ورد أدناه وذكر يف هذا القسم.
 5.1الكل فائز )(Hotels.com
ر
ن
الهدية :سيحصل جميع المشار ن
الممت
االشتاك بشكل صحيح عىل الرمز
كي الذين يتبعون تعليمات
.1
ن
لخصم ال  %10من أجل استعماله يف حجز إقامتهم الفندقية التالية عت  .Hotels.comال يطبق الخصم على أي

ضرائب ورسوم.

يحق للمشارك إجراء مطالبة واحدة عن كل منتج ر
مشتى بحد أقص ،مع  3طلبات بحد أقص لرمز
.2
ر
ويج كل يوم.
الخصم عت موقع انرجايزر الت ي
تفاصيل الهدية اإلضافية:
.3
 3.1يمكن االستفادة من الخصم فقط ن يف حجز اإلقامة الفندقية ،ويطبق عىل أول غرفة تم حجزها.
ً
مقدما عت ر
االنتنت.
 3.2لالستفادة من الخصم ،يجب دفع كامل قيمة الحجز
ر
ن
.
 3.3يطبق الخصم فقط عىل حجوزات اإلقامة الفندقية لمدة تتاوح بي ليلة واحدة وثمان وعشين ( )28ليلة ولن
لياىل تزيد عن أول ثمان وعشين ( )28ليلة.
يطبق الخصم عىل أي ي
ر
ن
 3.4يمكن االستفادة من الخصم بالتامن مع عروض أخرى تسمح بذلك ،ولن تستخدم مع برنامج الوالء الخاص ب
.Hotels.com

 3.5يجب المطالبة بتحصيل الرموز ن يف موعد أقصاه الساعة ( 23:59بتوقيت جرينتش) من يوم  31أغسطس
.2021
 3.6يجب استعمال الرموز لحجز اإلقامة الفندقية ر
ستنته ن يف موعد أقصاه  31أغسطس .2022
الت
ي
ي
ر
لالستداد النقدي أو إعادة التفعيل ر
حت لو تم إلغاء
وه غت قابلة
 3.7يمكن استعمال الرموز مرة واحدة فقط .ي
الحجز.
ً
 3.8ال يمكن استبدال العرض نقدا أو بأي منتج بديل.
ن
 3.9يف حال الشكاوى ،يرج االتصال بنا عت https://ar.hotels.com/page/faqs-legacy/
ر
والت يمكن إيجادها عىل:
3.10تطبق جميع شوط وأحكام  Hotels.comالعادية ي
- https://ar.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName=c..Dpaw5mRGgW
M4YqiPtGUVfQ
 3.11يمكن إيجاد األسئلة المتداولة والخاصة ب  Hotels.comهناhttps://ar.hotels.com/page/faqs-:
legacy/

 3.12العرض غت قابل للتمديد.

 5.2جوائز السحب (قسائم حياة):
 .1سيحصل كل فائز يتم اختياره عىل قسيمة حياة لإلقامة الفندقية يف اإلمارات ،بقيمة  5000درهم
ر
الن حددت عدد
شاملة الرصائب ("الجائزة") .يتم تحديد عدد الجوائز من قبل الجهة المنظمة ،ي
الجوائز لهذه الحملة ب  20جائزة.
 .2تفاصيل إضافية عن القسيمة:
بدن وذلك عت Hyatt.com
حياة
دق
ا
فن
من
أي
لدى
غرفة
حجز
 2.1يمكن استعمال القسائم يف
ي
ر
 2.2يمكن استعمال القسائم يف أي مطعم مأكوالت ومشوبات تحت إدارة فنادق حياة.
 2.3يمكن استعمال القسائم يف أي جلسة سبا يف أحد فنادق حياة.
 2.4يشي العرض من  1يناير  2021إل  31ديسمت 2021
 2.5ال ريتامن مع أي عرض ترويج آخر  /أو ر
مشتيات أخرى.
ي
 2.6يمكن استعمال القسائم لدى أي من فنادق حياة التالية:
دن
 2.6.1جراند حياة ي
دن
 2.6.2بارك حياة ي
دن كريك هايتس
 2.6.3حياة
ريجنس ي
ي
دن– ديرة
ريجنس
 2.6.4حياة
ي ي
دن
 2.6.5انداز – نخلة ي
بن ياس
دن – ميدان ي
 2.6.6حياة باالس ي
دن – الرقة
 2.6.7حياة باالس ي
دن – الوصل
 2.6.8حياة باالس ي
جمتا
دن – ر
 2.6.9حياة باالس ي

ً
ر
ون ( يف حال تقديمه لنا
 5.3ر سوف يتم إبالغ "الفائزين" المختارين بفوزهم هاتفيا أو عت التيد اإللكت ي
عند االشتاك) خالل أسبوع واحد من تاري خ اإلعالن عن أسماء الفائزين 19 :نوفمت  10 ،2020ديسمت
 17 ،2020ديسمت  7 ،2020يناير  ،2021مع العلم بأن الجائزة يجب أن تنطبق مع بند  4.3ضمن قسم
اختيار الفائز.
ً
ر
ون الستالم جائزتهم من
 5.4بمجرد تأكيد أسماء الفائزين ،سيتم االتصال بهم هاتفيا أو عت التيد اإللكت ي
مكتب الجهة المنظمة.
ر
والتأمي والرسوم والرصائب والتاخيص
 5.5يتحمل الفائز وحده كافة تكاليف وجبات الطعام والنقل
ر
والتصاري ح والموافقات و/أو تكاليف أو مصاريف إضافية أو عرضية أخرى قد يتم تكبدها نتيجة لقبوله
بالجائزة ،أو ذات صلة بها.
ر
ويج مقابل قيمتها النقدية أو أية منتجات أخرى.
 5.6ال يجوز استبدال الجائزة يف هذا العرض الت ي
غت قابلة للتحويل ،كما يحظر عىل الفائز استبدالها ومشاركتها.
 5.7الجائزة ر
 5.8يف حال عدم قبول الفائز ،ل "جائزته /جائزتها" ،سيتم مصادرة الجائزة المعنية ،ويجوز للجهة المروجة
ً
لقواني دائرة التنمية االقتصادية ،اختيار فائز آخر ضمن المشاركات المتبقية ،بحسب تقديرها.
وفقا
ر
يتعي عىل الفائز الذي يتم اختيا ره ،قبول الجائزة عىل مسؤوليته الشخصية ،وهو مدرك أن الجهة
 5.9ر
المروجة تستبعد كافة الضمانات المتعلقة بأي جائزة بالحد الذي يسمح به القانون.
كي عن أية خسائر و/أو أضار من أي
 5.10لن تكون الجهة المروجة ،مسؤولة أمام المشارك /المشار ر
نوع ،تكون قد لحقت به فيما يتعلق ب :
ر
استداد الفائز للجائزة و/أو استخدامها.
 -عدم قدرة الفائز عىل استخدام الجائزة بسبب فقدانها ،أو وجود عطل فيها ألي سبب من األسباب.

غت مشمولة ف هذه ر
الشوط
 5.11يعتت قرار ًالجهة ًالمروجة فيما يتعلق بمنح الجائزة و/أو يف كل حالة ر
ي
كي مدركون وموافقون عىل أن
كي ،وبموجب هذا فإن المشار ر
واألحكام ،نهائيا وملزما لجميع المشار ر
الجهة المروجة لن تقبل أية استفسارات أو مطالبات أو مناشدات بهذا الشأن.
 5.12إن ر
فتة المطالبة بالجائزة ه ثالثة ( )3شهور من تاري خ اإلعالن عن الفائز ،وكافة الجوائز ر
الن ال
ي
ي
ر
ويج سيتم تسليمها لدائرة التنمية
يتم المطالبة بها بعد
مض ثالثة ( )3شهور عىل انتهاء العرض الت ي
ي
االقتصادية.

.6

كي.
استخدام المعلومات الشخصية المتعلقة بالمشار ر

المعلومات الشخصية
ر
ر
يتماش مع سياسة
الن تصل إل الموقع  Hotels.comعند إنشاء حساب بما
سيتم التعامل مع معلوماتك ي
الخصوصية المتعلقة بالموقع ،ر
والن يمكن إيجادها هنا:
ي
https://ar.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_ARABIC&locale=ar_AE

كي (بما يف ذلك ،عىل سبيل المثال ال
تقوم الجهة المروجة أو أحد وكالئها بجمع المعلومات الشخصية للمشار ر
ر
ر
ويج ،ويجوز لها ،ولهذا الغرض ،اإلفشاء عن
ون الخاص بهم) من أجل إتمام العرض الت ي
الحرص ،عنوان التيد االلكت ي
هذه المعلومات ألطراف أخرى ،بما ف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرصّ ،
موردي الجائزة ،والسلطات التنظيمية إن
ي
تطلب األمر ذلك.
المشاركة ف هذا العرض ر
التويج ر
كي لهذه المعلومات.
مشوطة بتقديم المشار ر
ي
ي
ولفتة ستة ( )6شهور ،استخدام المعلومات ألغراض ر
يجوز للجهة المروجة /ر
التوي ج والتسويق والدعاية
ً
ر
كي توجيه أي طلب
كي .يجب عىل المشار ر
بما يف ذلك إرسال الرسائل اإللكتونية أو االتصال هاتفيا بالمشار ر
إل الجهة المروجة للوصول إل المعلومات أو تحديثها أو تصحيحها.

بموجب هذا ،يمنح المشاركون والفائزون أو أحد وكالئهم ،الجهة المروجة ،بدون أي تكلفة ،ودون أي قيد
ر
وشط ،الحق والتفويض الدائم للن رش والبث يف أي مكان يف العالم ،لكل من اسم وصورة الفائز و/أو الصورة
ر
كي/الفائزين ،وذلك ألغراض التحرير،
الفوتوغرافية ،أو لقطات الفيديو ،أو التسجيل
الصون الخاص بالمشار ر
ي
واإلعالنات ،والعروض ر
التويجية ،والتسويق ،و/أو ألغراض أخرى ،وبأي وسائل إعالمية ،باستثناء الحاالت
ر
الن يحظرها القانون.
ي
يوافق المشارك عىل استخدام معلوماته  /معلوماتها الشخصية بالطريقة المنصوص عليها ف هذه ر
الشوط
ي
واألحكام ،ويدرك أنه يقدم/أنها تقدم هذه المعلومات إل الجهة المروجة وليس إل وسائل التواصل
االجتماع (فيسبوك ،ر
تويت ،انستجرام).
ي

كما يتعهد المشارك ويوافق بموجب هذا عىل التنازل عن حقه/حقها للبدء يف:
الشكات التابعة ر
أية مطالبات ضد الجهة المروجة ،ووكالئها ،ر
المسؤولي،
والشكات الفرعية،
.1
ر
غت المالئم عن المعلومات
ساهمي،
المديرين ،الم
والموظفي بسبب اقتحامهم خصوصيته ،واإلفصاح ر
ر
ر
الشخصية أو ،
ر
ر
أية مطالبات أخرى ذات صلة ضد الجهة المروجة ووكالئها ،الشكات التابعة والشكات الفرعية،
.2
ر
ويج من أي نوع كان ،بما يف
المساهمي،
المسؤولي ،المديرين،
ر
ر
ر
والموظفي الذين تربطهم صلة بالعرض الت ي
ر
ويج أو باستخدام الجهة
ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص ،مطالبات المشارك المتعلقة يف العرض الت ي
ر
صون من أي نوع كان.
المروجة ألي صور فوتوغرافية ،صور ،فيديو و/أو لقطات فيلم و/أو تسجيل
ي
الشكات التابعة ر
أية مطالبات أخرى ضد الجهة المروجة ووكالئها ،ر
المسؤولي،
والشكات الفرعية،
.3
ر
والموظفي عن التعويضات الناشئة عن أية اعتداءات و/أو أية محاوالت قد يطالب
المساهمي،
المديرين،
ر
ر
ر
ر
ر
الن تكون الجهة المروجة أو أي من وكالئها ،الشكات التابعة والشكات الفرعية،
بها المشارك عن تلك ي
ر
والموظفي قد اعتضوا حياته/حياتها الخاصة و/أو حقه/حقها الخاص
همي،
ر
المسؤولي ،المديرين ،المسا ر
ر
يف الصور والبيانات والمعلومات الشخصية.
ر
الشوط العامة
.7
ر
ر
ويج ،يوضح المشاركون أنهم قد قرأوا ووافقوا عىل االلتام بهذه
من خالل المشاركة يف هذا العرض الت ي
ر
الشوط واألحكام.
ر
ر
ويج ،مسؤولة
لن تكون الجهة المروجة أو أي من الشكات التابعة لها والمتعاونة معها ،يف هذا العرض الت ي
غت ر
ر
مباش ،عن تغطية أية غرامات أو أضار بسبب االنتهاكات القانونية أو التجاوزات ،أو
بشكل
مباش أو ر
ر
كي أثناء أو بعد فتة المشاركة.
ام باإلنابة عن المشار ر
السلوك اإلجر ي
لن تكون الجهة المروجة أو أي من ر
الشكات التابعة لها والمتعاونة معها ،مسؤولة عن أية خسائر أو أضار من
ر
المباشة أو الناتجة عن) وفاة أو إصابة
غت
اي نوع (بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص الخسائر ر
كي يف المسابقة ،باستثناء أية مسؤولية ال
شخصية تكون قد لحقت أو حصلت نتيجة لمشاركة المشار ر
يمكن استبعادها بموجب القانون.
لن تكون الجهة المروجة أو أي من ر
الشكات التابعة لها والمتعاونة معها ،مسؤولة عن أي تعد عىل حق
ر
كي تعويض الجهة المروجة وجميع
ويج .يجب عىل المشار ر
الملكية نتيجة أي مشاركة بهذا العرض الت ي
ر
ر
ويج عن أي ادعاء (ادعاءات) لحقوق الملكية.
الشكات التابعة لها والمتعاونة معها يف هذا العرض الت ي
ً
لن تكون الجهة المروجة أو أي من ر
الشكات التابعة لها والمتعاونة معها ،مسؤولة عن أي فعل يسبب ضرا
ً
ً
ً
ً
شخصيا أو ماديا أو ضرا جماعيا ألي فرد أو مجموعة من األفراد أو الممتلكات العامة أثناء المشاركة يف هذا
العرض ر
التويج .كما تنصح الجهة المروجة وجميع ر
كي
الشكات التابعة لها والمتعاونة معها ،المشار ر
ي
ر
ر
ويج.
وف هذا العرض الت ي
االجتهاد وحماية الذات واآلخرين أثناء مشاركتهم يف أي من عروضها التويجية ،ي
سوف يقوم المشاركون الذين تعرضوا إلصابات شخصية أو مادية أو تسببوا بها لآلخرين أو للممتلكات
بتعويض الجهة المروجة وجميع ر
الشكات التابعة لها والمتعاونة معها عن نتائج أعمالهم.
لن تكون الجهة المروجة أو أي من ر
كي،
الشكات التابعة لها والمتعاونة معها ،مسؤولة عن أفعال المشار ر
غت قانونية ،أو تسبب بعرقلة تطبيق القانون والعدالة.
سواء كانت إجرامية أو ر
ر
خطتة ،فإن الجهة المروجة وجميع
ويج ،أو تعرضه إلصابة
ر
يف حالة وفاة أي مشارك يف هذا العرض الت ي
ر
الشكات التابعة لها والمتعاونة معها ،لن تكون مسؤولة ولن تتحمل المسؤولية عن األضار.
ً
ر
ويج قابال للتنفيذ ألي سبب من األسباب عىل النحو المخطط له ،وذلك
إذا لم يكن هذا العرض الت ي
الفتوسات ،تخريب
لألسباب التالية ،بما يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص ،تعرض الكمبيوتر ألي نوع من ر

التقن ،والقضاء والقدر ،والحرب (سواء تم
غت المرصح له ،والغش ،والخلل
الملفات ،والعبث ،والتدخل ر
ي
السياش أو العصيان ،والتمرد ،والتاعات العمالية ،والحرائق ،والوباء،
االعالن عنها أو ال) ،واالنقالب
ي
ر
واألعاصت ،واالنفجارات ،والتشيعات القانونية ،والتوجيهات الحكومية،
والعواصف ،والفيضانات،
ر
والنظام ،أو التنظيم ،أو أي قانون أو لوا ئح لها قوة القانون ،أو أي سبب آخر ،أو سبب خارج عن سيطرة
تأمي الحماية أو اإلنصاف أو التاهة أو السلوك السليم لهذا
الجهة المروجة ،مما قد يفسد أو يؤثر عىل ر
ً
ر
ويج ،فإن الجهة المروجة تحتفظ لنفسها بالحق ،وفقا للحد األقض الذي يسمح به القانون،
العرض الت ي
ر
ويج ،واستبعاد أي مشارك
وبحسب تقديرها الخاص يف إلغاء أو إنهاء أو تعديل أو تعليق هذا العرض الت ي
ر
ر
غت مسؤولة ،وفق أقض الحدود
ويج و/أو عملية االشتاك .وتعتت الجهة المروجة ر
يعبث بهذا العرض الت ي
ر
الن يسمح بها القانون ،عن أي مشاكل أو أعطال فنية تصيب شبكة الهاتف أو خطوط الهاتف أو أنظمة
ي
ر
المباش عت الكمبيوتر ،والخوادم ،أو مزودي الشبكة ،وبرامج الكمبيوتر و/أو المعدات ،أو فشل أي
الخط
ر
ون ،أو مزي ج منها ،أو أي حدث ال يعتمد عىل الجهة المروجة.
حساب بريد إلكت ي
سوف يكون من حق الجهة المروجة وبناء عىل تقديرها الخاص ،والخاضع ألي قانون معمول به ،إنهاء أو
ر
ر
ر
ر
ويج ،عن
ويج ،أو تعديل هذه الشوط واألحكام يف أي وقت قبل فتة العرض الت ي
تعديل هذا العرض الت ي
الشوط واألحكام المعدلة عىل صفحة فيسبوك الخاصة بانرجايزر ر
نش ر
طريق ر
الشق األوسط
.www.energizerholidays.com
ً
بموجب هذا يحرر المشارك ،حسب الحدود القصوى المسموح بها قانونا ،الجهة المروجة وجميع
ر
ر
ر
االشخاص أو ر
ويج من جميع الدعاوى
الشكات المرتبطة بشكل
مباش أو ر
غت مباش بهذا العرض الت ي
ر
ويج .ويعوض المشارك حسب الحدود القصوى
والمطالبات
والدعاوى الناشئة عن مشاركته يف العرض الت ي
ً
ر
ر
ر
غت مباش بهذا
المسموح بها قانونا الجهة المروجة وجميع االشخاص أو الشكات المرتبطة بشكل مباش أو ر
ر
ر
ويج ،بما يف ذلك أي
ويج عن كل مسؤولية أو خسارة أو ضر ناجم عن مشاركته يف العرض الت ي
العرض الت ي
خرق لهذه ر
الشوط واألحكام من قبلهم ،التعدي عىل حقوق الملكية الخاصة بطرف ثالث يف استعراضه
المقدم .يمتد أثر هذا التحرير والتعويض ليشمل الجهة المروجة ،ر
الشكة االم والهيئات المرتبطة ،ومديري ها
ر
ويج
والمروجي والرعاة
والموظفي،
والمسؤولي والوكالء ،والمتعاقدين
المعنيي،
ر
ر
ر
ر
ر
المتصلي بالعرض الت ي
ر
ر
كي والمنفذين
غت مباش .ويستمر هذا اإلعفاء والتعويض إل األبد ويلزم ورثة المشار ر
سواء بشكل مباش أو ر
الشخصيي والمتنازل لهم.
والممثلي
ر
ر
ً
ً
ر
ويج ،يعتت قبوال بأن أي نزاع مهما كانت طبيعته ،وسواء كان مرتبطا
إن مجرد المشاركة يف هذا العرض الت ي
ر
ر
ر
ر
ويج ،أو إدارة هذا العرض
بشكل
مباش أو ر
غت مباش بهذه الشوط واألحكام ،أو بالمشاركة يف العرض الت ي
ر
ر
للقواني واألنظمة المعمول بها يف المنطقة ،وأحكامها
ويج ذاته ،سيخضع
ر
ويج ،أو بالعرض الت ي
الت ي
وتفستاتها ،ويجب حل وتسوية مثل تلك الخالفات عت المفاوضات الودية أوال ربي الجهة المروجة
ر
ً
.
طرفي قد لجأ إل مثل تلك
ثالثي ( )30يوما بعد أن يكون أحد ال
والمشارك إذا لم يتم حل التاع خالل
ر
ر
المفاوضات ،يجوز الي طرف أن يقدم هذا الخالف إل المحاكم ذات االختصاص الحرصي يف اإلمارات
ر
يتماش مع القانون.
العربية المتحدة التخاذ قرار
ر
ر
ويج (بأي شكل من األشكال)
ويج المقدمة والمتعلقة بالعرض الت ي
كما يقبل المشاركون أن مواد العرض الت ي
ر
صون ،قامت بها الجهة المروجة و/أو أي من
أو أي صور ،فيديو ،و/أو لقطات من فيلم ،و/أو تسجيل
ي
ً
ر
رشكاتها التابعة أو األشخاص المتصلي بالعرض ر
ويج وألغراضه،
ويج ،بحيث يكون
الت
ر
متصال بالعرض الت ي
ي
ً
ً
سيصبح ملكا للجهة المروجة ،حسب الحدود القصوى المسموح بها قانونا ،ويحق لها استخدام هذه المادة
ً
ً
باي وسيلة وطريقة معقولة تراها مناسبة .إن حقوق الملكية ألي من هذه المواد يصبح ويظل ملكا حرصيا
للجهة المروجة.

ر
ويج ليس تحت رعاية أو إدارة ،كما ليس له صلة بكل
تقر الجهة المروجة والمشاركون بأن هذا العرض الت ي
من فيسبوك أو ر
تويت ،أو انستجرام.
ه عالمات تجارية مملوكة إلنرجايزر براندز ذ.م.م.
انرجايزر  ،2020انرجايزر ،شخصية انرجايزر وبعض التصاميم ي
والشكات التابعة لها .جميع العالمات التجارية األخرى ه عالمات تجارية تابعة لمالكها ،واستعمالها ال يستلزم ن
بالضورة
ي
وجود أي اندماج أو إقرار من قبل إنرجايزر براندز ذ.م.م.

