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Terms and Conditions
• This campaign is only valid in Mall of Oman, respectively from September 1st to October 15th, 2022
• 1 eCoupon will be granted to participate in Shop and Win for every receipt of OMR 20 and above, single or 

cumulative, for any purchase made at any store at Mall of Oman respectively. 
• The amount of OMR 20 or above should be spent fully at Mall of Oman only to participate in the draw for the grand 

and weekly prizes.
• Customers should visit the Customer Service Desk or the Redemption Kiosk (Opposite Carrefour) to validate and 

stamp their bills to receive the eCoupon to be able to enter the draw.
• The management team will not bear any responsibility for accepting any participation that wasn’t validated at the 

customer service desk or the redemption kiosk during the duration of the campaign. 
• Only 6 customers can get the chance to win one weekly iPhone 13 128GB.
• One customer will get the chance to win the grand prize BMW 520i Professional at the end of the campaign.
• Car insurance and other necessary documents are the responsibility of the winner.
• Redemption of receipt(s) is accepted during mall operating hours for each day of the campaign period.
• Winners are required to bring their shopping receipts and valid identification (passport and/or national identity card) 

to collect their prize.
• All prizes are to be collected within 90 days of the announcement of the winner/prize.
• The decision of Mall of Oman Management on all aspects will be final and binding. No queries or

claims will be entertained.
• Owners and employees of the Mall’s 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.
• In case a fraudulent transaction is suspected, the mall management reserves the right to deny a winner of their prize.
• Participation constitutes permission to use the participant’s personal information that is provided for publication and 

marketing purposes, without any liability whatsoever.
• Mall Gift Cards, money exchange, and bank transactions as well as utility bills and fines are excluded from

this promotion.
• Electronic receipts are not accepted.
• Prizes cannot be exchanged for cash or refunded.
• The car shown in the image is for representation purposes only and may vary to actual car model to be won.
• Other Terms and Conditions apply.

The Draw: 
 Weekly Draw:
• Thursday 8th of September 2022
• Thursday 15th of September 2022
• Thursday 22nd of September 2022
• Thursday 29th of September 2022
• Thursday 6th of October 2022
• Sunday 16th of October 2022

 Grand Prize Draw:
• Sunday 16th of October 2022

Type of Draw: Electronic  
• Total number of winners: 6 Weekly winners (One winner per week), 1 Grand prize winner
• Original valid identification must be presented to redeem the Grand Prize  
• Winner will be notified by the telephone number provided by the customer.
• Prize cannot be exchanged for cash or refunded.  
• Prize should be claimed within 90 days otherwise it will be automatically forfeited. 
• The right to withhold prizes for any irregularities found in the draws held at Mall of Oman and/or ineligibility is reserved 

with the authority in charge. 
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مان من 1 سبتمبر حتى 15 أكتوبر  •  تسري الحملة الترويجية فقط في مول عُ
ماني أو أكثر، فردية أو تراكمية، في أي متجر في مول  يتم منح كوبون إلكتروني واحد لكل عملية شرائية بقيمة 20 ريال عُ  •

مان للمشاركة في الحملة الترويجية عُ
مان فقط للمشاركة في الحملة الترويجية يجب أن تكون جميع المشتريات بمبلغ 20 ريال أو أكثر من مول عُ  •

يجب زيارة مكتب خدمة العمالء أو كشك االسترداد (مقابل كارفور) للتحقق من صحة الفواتير وختمها لتلقي الرمز اإللكتروني   •
للتّمكن من الدخول في السحب

سيحصل ستة عمالء فقط على فرصة ربح iphone13 128GB أسبوعياً   •
سيحصل عميل واحد فقط على فرصة ربح الجائزة الكبرى في نهاية الحملة   •

يتحمل الفائز مسؤولية التأمين على السيارة والمستندات الضرورية األخرى  •
سيتم استبدال الفواتير في أوقات عمل المول في كل أيام الحملة الترويجية  •

على الفائزين في الحملة الترويجية إحضار جميع الفواتير التي تم ختمها في الحملة والبطاقة الشخصية  •
أو الجواز الستالم الجائزة

سيتم تسليم الجوائز خالل فترة 90 يوماً فقط من إعالن أسماء الفائزين  •
مان في جميع الجوانب نهائياً وملزماً. لن يتم قبول أي استفسارات أو مطالبات سيكون قرار إدارة مول عُ  •

جميع مالكي وموظفي المركز التجاري وموظفي مجموعة شركات ماجد الفطيم ومورّديهم 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

د االشتراك في هذه الحملة، يوافق العميل على الشروط واألحكام  بمجرّ  •
مان بحقه في رفض تسليم الجائزة للفائز في حال االشتباه بوجود احتيال. ولن يتم قبول أي مراجعة بهذا  يحتفظ مول عُ  •

الخصوص من أي شخص يدخل السحب
تحتفظ اإلدارة بحق اإلعالن عن اسم الفائز/صورته/مقطع فيديو له في أي وسيلة إعالمية تختارها المراكز التابعة  •

لمجموعة ماجد الفطيم
ال تشمل هذه الحملة الترويجية فواتير الصرافة والمعامالت المصرفية وفواتير المياه والكهرباء وبطاقات "هديتي"  •

الفواتير اإللكترونية غير مقبولة في هذه الحملة الترويجية  •
ال يجوز استبدال أي من الجوائز األسبوعية والجائزة الكبرى بمبالغ مالية أو عينية  •

ل اإلدارة أي مسؤولية عن أي مشاركات لم يتم تلقيها بحلول الموعد النهائي ألي سبب من األسباب سواءً كانت  لن تتحمّ  •
بسبب الفقدان أو التأخير أو التلف أو أي سبب آخر أو حتى من جراء صعوبات تقنية وفنية

السيارة المعروضة في الصورة هي للعرض فقط وقد تختلف عن طراز السيارة التي سيحصل عليها الفائز  •
تطبّق شروط وأحكام أخرى  •

السحوبات:
تواريخ السحب األسبوعي:   

الخميس 8 سبتمبر 2022   •
الخميس 15 سبتمبر 2022   •
الخميس 22 سبتمبر 2022   •
الخميس 29 سبتمبر 2022   •

الخميس 6 أكتوبر 2022  •
األحد 16 أكتوبر 2022  •

تاريخ السحب على الجائزة الكبرى:   
األحد 16 أكتوبر 2022  •

نوع السحب: إلكتروني  
عدد الرابحين: 6 رابحين للجوائز األسبوعية (فائز واحد كل أسبوع)، ورابح واحد للجائزة الكبرى  •

يجب إبراز بطاقة هوية سارية المفعول عند استالم الجائزة  •
يتم إخطار الفائز عبر رقم الهاتف الذي قدمه العميل  •
ال يمكن استرجاع أو استبدال الجوائز بالمبالغ النقدية   •

يتم إلغاء الجوائز التي لم تتم المطالبة بها خالل 90 يوماً   •
مان بحق حجب الجوائز عن الفائزين غير المؤهلين في حال مخالفة أي شرط من شروط السحب ويكون الرجوع  يحتفظ مول عُ  •

إلى السلطات الحكومية في حق التأهل للجائزة

شروط وأحكام العرض الترويجي


