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 األحكام والشروط الخاصة بالمسابقة

 شركة أرا الدولية لالنتاج الفني والدعاية واالعالن المحدودة  المعِلن

 

تاااااااااااااااار   ا تتاااااااااااااااا  

 وإغالق المسابقة

 2019 يونيو 10لغاية و 2019 أبريل 11يُفتح باب التسجيل في المسابقة اعتباراً من 

 

 يعتبر أي دخول في المسابقة بعد تاريخ اإلغالق )ألي سبب كان( الغياً.

 

 يوم 60مدة المسابقة : 

 

 :  ب للفوز فرصة على ونيحصل  جوبوكس مستخدمي و عمالء جميع  وصف المسابقة

  2سيارة جيب جراند جيروكي عدد  .1

 4الف لاير سعودي لزيارة عائلية مكونة من  15قسيمة سفر تصل قيمتها حتى  .2

 أشخاص إلحدى المنتزهات الترفيهية بمدينة أبو ظبي 

 أيفون اكس أس ماكس ( 5أيباد و  5) 10أجهزة أبل عدد  .3

 

بشااااكل دائاااام  المملكااااة العربيااااة السااااعوديةمخصصااااة للمقيمااااين فااااي المسااااابقة   ق ود المشترك ن

 .يوم السحبسنة أو أعلى في  18والبالغين من العمر 

   أرا الدوليااااااة لالنتاااااااج الفنااااااي والدعايااااااة المسااااااابقة غياااااار متاحااااااة لمااااااوظفي

 [ أو أفراد عائالتهم المباشرين.  MBC واالعالن المحدودة /

 

  2019يونيو  16للسحب المقرر في  2019يونيو  10قبل  GOBX سيتأهل جميع مستخدمي طرق التسج ل

  2سيارة جيب جراند جيروكي عدد   تفاص ل السحب

  4الف لاير سعودي لزيارة عائلية مكونة من  15قسيمة سفر تصل قيمتها حتى 

 أشخاص إلحدى المنتزهات الترفيهية بمدينة أبو ظبي 

  أيفون اكس أس ماكس ( 5أيباد و  5) 10أجهزة أبل عدد 

 مسااااتخدمي جميااااعل GOBX   فقاااا . السااااعودية العربيااااة المملكااااة فااااييونيللللو  10قبلللل 

 . نش  غير او نش  كان سواء

 إذا كان لدى العمي  عدة أجهزة ل GOBX  ،خالل فترة العرض الترويجي

 يحص  على عدة فرص لدخول السحب عن تلك الفترة.

  سللليتخ اختيلللائ الفلللارزين علللن لريلللي السلللحب العرلللواري عللللى ال مبيلللوتر. يم لللن

  . قط كحد أقصى خالل فترة العرضل   عمي  الفوز بجارزة واحدة ف

 15فارزين إال بعد انتهاء فترة العرض الترويجي. أي بعد اللن يتخ تسليخ جوارز 

 .2019يونيو 

 سيتخ عرض أسماء الفارزين على موقع GOBX اإلل تروني. 

 لدى العمالء رعاية قسم يتصل GOBX الجوائز. تسليم بمواعيد إلبالغهم بالفائزين 

 وعلى اإلذاعية والمح ات التليفزيونية القنوات على الترويجي للعرض التسويق يتم 

 .البيع نقا  وفي االجتماعي التواصل مواقع



 قرار يكون GOBX األوجه جميع من  ً  أو استفسارات أي بتلقي يسمح ولن وملزماً. نهائيا

 م البات

 

 GOBX لـ يحق متتالية، أيام )سبعة( 7 خالل الفائزين من بأي   االتصال تعذر حال في .1 ق ود وتفاص ل الجوائز

 التالي. الفائز إلى تجاوزه
 معلومات أي على للحصولو إشعار. دون أو بإشعار للتغيير العرض مواعيد تخضع .2

+966  رقم الهاتف على بنا االتصال يرجى للسيارات، الترويجي العرض عن
920001231. 

جميع واست مال  التأمين والتسجي  والنق ك  من دفع ثمن تحم  والفارز في السيائة  يجب على .3

 .إجراءات التوثيي في الوكالة

 عن الجائزة حجب في بالحق GOBX تحتفظ احتيالية، معاملة أي في االشتباه حالة في .4

 الفائز.
 .وال يم ن استبدالها نقدًا غير الفارزجميع الجوارز غير قابلة للتحوي  الى شخص اخر .5
بإعطاء جوارز قسارخ السفر الى الفارزين ، سيتم ن الفارزين من حجز  GOBX فريي يقوم  حين .6

 .للسفر حسب التائيخ المفض  لديهخ FCM التذاكر والفندق ، مباشرة عن لريي وكالة 
السعودية إلى بحجز الرحالت الجوية من أي مطائ دولي في الممل ة العربية  FCM وكالة قومت .7

 .الدئجة السياحية علىأشخاص  4أبوظبي فقط ، بحد أقصى 
يقوم الوكي  بحجز فندق لمدة ليلتين في فئة بريميوم / سوبريوئ / عادية ألئبعة أشخاص فقط  .8

 .كحد أقصى في جزيرة ياس ، أبو ظبي
ى حديقة مرفي أدناه قارمة الفنادق الموجودة في جزيرة ياس والتي تتمتع بخاصية الدخول إل .9

  https://bookings.yasisland.ae/وائنر بروس
 . لاير سعوديألف  15 يتحم  الفارز اي ت اليف تفوق إجمالي نفقات الرحلة التي تزيد على  .10
 .قسيمة السفر نقدا من قب  الفارزال يم ن استبدال  .11
تائيخ يختائه فقط. أي أنه يم ن للفارز استخدام القسيمة ألي  2019 قسيمة السفر صالحة لعام  .12

 .2019ديسمبر  31قب  

 

يوماااااا وفاااااي حاااااال لااااام ياااااتم  90يجاااااب علاااااى الفاااااائز إساااااتالم جائزتاااااه فاااااي مااااادة أقصااااااها 

إساااااتالمها تعتبااااار الغياااااة وال يحاااااق للفاااااائز الم الباااااة بهاااااا  ويجاااااب علاااااى الفاااااائز إظهاااااار 

الب اقااااااة الشخصااااااية / جااااااواز الساااااافر ساااااااري المفعااااااول وقاااااات اإلسااااااتالم  فااااااي حااااااال 

باسااااااتالم الجااااااائزة نيابااااااة عنااااااه ، يجااااااب علااااااى الفااااااائز  تفااااااويض الفااااااائز لشااااااخص اخاااااار

إرساااااال  تفاااااويض رسااااامي مصااااادق اصاااااوال وفقاااااا لماااااا تااااانص علياااااه القاااااوانين المرعياااااة.  

يقاااااوم  بموجباااااه  بتفاااااويض الشاااااخص الباااااديل باساااااتالم الجاااااائزة بااااادال مناااااه/منها و علاااااى 

 الشااااخص المفااااوض  باسااااتالم الجااااائزة احضااااار  جااااواز ساااافر ساااااري المفعااااول  لااااه 

 ستالم الجائزة.  عند حضوره ال

 

 تخضع الجوائز المقدمة من الغير لتوفرها.

 

 استبدال أية جائزة بما يعادلها نقداً.لمعلن ليحق 

 

عبااار الااادخول فاااي هاااذه المساااابقة فاااإن الفاااائز )الفاااائزين( يوافاااق )يوافقاااون( علاااى المشااااركة 

شاااركة أرا الدولياااة لالنتااااج  [فاااي الماااواد واألنشااا ة الترويجياااة المتعلقاااة بهاااا وفاااق ماااا تاااراه 

 . ]الفني والدعاية واالعالن المحدودة 

 



 شركة أرا الدولية لالنتاج الفني والدعاية واالعالن المحدودة  مقِدم الجائزة

 
 


