
1. Spend BD30 in one day at any store in City Centre Bahrain and enter a draw for a chance to win a 
brand new Mercedes-Benz C200 Premium AMG

2. Visit the mall’s Redemption kiosk to redeem your receipts a minimum of BD30 or more to receive 
an SMS, including e-coupon details that confirm your participation in the draw.

3. Customer is entitled to receive up to 100 E-coupons in a day (maximum BD3,000 spent in one day).
4. Only printed receipts can be redeemed, while handwritten shopping receipts shall not be accepted 

for e-coupon redemptions.
5. Receipts from currency exchange companies, service provider bill payments, and temporary 

promotional stands will not be accepted for the e-coupon redemptions.
6. Grand prize must be accepted as awarded and cannot be exchanged for cash or used for money 

exchange or service provider bill payments.
7. This promotion is only valid from 1 July till 31 August 2022
8. The Grand Prize Draw to announce the winner of the Grand Prize will be virtually supervised by the 

Ministry of Industry, Commerce & Tourism on 4th September 2022.
9. The prize(s) that are not claimed within 6 months of the winner’s announcement will be 

automatically transferred to Ministry of Industry, Commerce & Tourism.
10. Winner will be notified by telephone and/or email.
11. The winner is obliged to provide his/her name and photograph for public announcements.
12. Employees of all stores in City Centre Bahrain and Majid Al Futtaim Properties LLC, their immediate 

family members (including parents, brother, sister, husband, wife, son, and daughter), their 
contractual suppliers, and their advertising and PR agencies are not eligible to enter the promotion.

تسوق بقيمة 30 د.ب. في يوم واحد للحصول على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة  .1
Mercedes-Benz C200 Premium AMG

قم بزيارة منصات استبدال األرصدة واستبدل إيصاالت بقيمة 30 د.ب أو أكثر واستلم كوبون إلكتروني على هاتفك   .2
الجوال المسّجل وقت االستبدال، يؤكد اشتراكك في السحب.

المتسّوق مخول للحصول على. 100 كوبون إلكتروني (3000 د.ب قيمة تسوق) كحد أقصى في اليوم الواحد.  .3
سيتم احتساب األرصدة المطبوعة فقط ولن يتم قبول االرصدة المكتوبة بخط اليد.  .4

لن يتم احتساب أرصدة متاجر الصرافة أو أرصدة تسديد الفواتير من متاجر مزودي الخدمات ومنصات العروض التجارية   .5
المؤقتة.

يجب قبول الجائزة كما هي، وال يمكن استبدالها مقابل النقد، أو استخدامها مقابل صرف المال أو تسديد الفواتير   .6
لمزودي الخدمات.

هذه الحملة سارية من 1 يوليو إلى 31 أغسطس 2022.  .7
سيجري السحب على الجائزة الكبرى في تاريخ 4 سبتمبر 2022، وستقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باإلشراف   .8

على السحب عن طريق وسائل االتصال االفتراضية.
الجوائز التي ال يتم استالمها خالل 6 أشهر من تاريخ السحب سيتم تسليمها إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.  .9

سيتم إخطار الفائز/الفائزة عن طريق الهاتف و/أو البريد اإللكتروني.  .10
يلتزم الفائز بتقديم إسمه وصورته لإلعالن عن تسليم الجائزة عبر التغطيات الصحفية ومواقع التواصل االجتماعي   .11

التابعة لمجمع سيتي سنتر البحرين.
ال يحق لموظفي أي من المحالت في سيتي سنتر البحرين، وشركة ماجد الفطيم العقارية، وأفراد عائالتهم المباشرين،   .12

وموظفي الموردين المتعاقدين، ووكاالت اإلعالن، والعالقات العامة المشاركة في هذه الحملة الترويجية. (أفراد 
العائلة المباشرين هم األب، األم، األخ، األخت، االبن، االبنة، الزوج، الزوجة)

Summer Campaign Terms and Conditions
1 July – 31 August, 2022

شروط وأحكام حملة الصيف
1 يوليو – 31 أغسطس، 2022


