The Campaign (Let time be with you):
• These terms and conditions apply between Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E(Hereinafter referred to as
"Vodafone") and its participating customers (hereinafter referred to as "Customer or Customers").
• By participating in the campaign, participants agree to these terms.

The Campaign Period:
th

th

The promotion from 18 March 2019 to 15 April 2019… (Promotion Period)

How to participate and Eligibility:



The promotion is available exclusively to all Vodafone customers (Eligible Customers)
Customers must register on the landing page of the campaign (Let time be with you) to be eligible for the
offers and receive their vouchers via SMS

Prizes
For each winning customer – according to the terms of entitlement (listed below) - the right to a gift from Vodafone
which is as follows:



Accessories gifts:
o 20% discount on selected car accessories available in selected Vodafone stores.
Gifts in collaboration with Fit & Fix:
o 50% discount on wheel alignment.
o 20% discount on Mutlu batteries.
o When you buy oil, you get free service on oil change.
o When you buy brake pads, you get free service on brake pads change.
o Offer is valid in all Fit & Fix branches.
st
o Offer is valid till 31 March 2019
o The offers are subject to Fit & Fix terms and conditions

General terms and conditions










The prize carries no cash Value, is non- transferable and my not be substituted by the participants.
Each participant has the right to receive one gift only.
These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of the Arab
Republic of Egypt.
Vodafone reserves the right to verify the eligibility of all participants
Vodafone is not responsible for any damage, loss or injury suffered by any customer. Customer agrees and
undertakes not to make any claim against Vodafone, its affiliates, sponsors and affiliates in connection with
any loss, injury or psychological damage that may result from its non-entitlement or winning the award,
rights, claims or acts of any nature whatsoever. Resulting from participation in the Campaign, acceptance or
use of the Award, and / or any other campaign-related aspect and / or terms and conditions
Vodafone reserves the rights to terminate, change or otherwise deal with the Campaign at any time it deems
appropriate without prior notice to the customers. Vodafone shall take no liabilities for any claim, loss,
damage, cost or expense incurred by any person; however, arise, in relation to this Campaign.
Customer acceptance of these terms and conditions is a prerequisite for entitlement to the gift

شروط واحكام الخاصة بحملة )خلي وقتك معاك)



تطبق هذه الشروط واألحكام فيما بين شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م( .و يشار اليها فيما بعد بــ "فودافون") وعمالئها
المشاركين(و يشار اليه فيما بعد بــ "العميل أو العمالء").
باشتراكهم في الحملة ،يوافق المشاركون على االلتزام بهذه الشروط.

طريقة االشتراك و المؤهلون للمشاركة



يجب على العمالء التسجيل في الصفحة الخاصة بحملة (خلي وقتك معاك) حتى يكونوا مؤهلين للحصول على العروض واستالم قسائم
الهدايا عبر الرسائل القصيرة
إن العرض صالح لعمالء فودافون فقط

فترة العرض:
يبدأ العرض اعتبارا من  18مارس  2019وحتى  15ابريل  " 2019مدة العرض "

تعريف الجائزة:
لكل عميل فائز  -وفقا ً لشروط االستحقاق (المذكورة ادناه) – الحق في جائزة من الجوائز التي توفرها فودافون وهي كاالتي:
األحكام والشروط العامة



عروض اإلكسسوارات:
 oخصم  ٪20على إكسسوارات السيارات المختارة المتوفرة في متاجر مختارة من فودافون
بالتعاون مع شركة  Fit & Fixسوف يتم تقديم العروض األتية:
 oخصم  ٪ 50على ضبط الزوايا و اتزان العجل
 oخصم  ٪20على بطاريات Mutlu
 oعند شراء الزيت ،احصل على خدمة التغيير مجانا
 oعند شراء تيل الفرامل ،احصل على خدمة التغيير مجانا
 oالعرض ساري في كل فروع Fit & Fix
 oالعرض ساري حتى  31مارس 2019
 oتخضع الجوائز لشروط وأحكام .Fit & Fix

شروط واحكام عامة






ال يمكن التنازل عن الجوائز أو تحويلها وال يوجد بدائل عن أية جوائز .وهذه الجوائز ليس لها قيمة نقدية وال يمكننا استردادها نقداً.
يحق لكل مشترك الفوز مرة واحدة فقط
تحتفظ فودافون لنفسها بالحق في التحقق من أهلية جميع المشاركين
تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية
ال تتحمل فودافون آية مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة أو إصابة يتعرض لها أي عميل .و يوافق العميل ويتعهد بعدم تقديم أي ادعاء بحق
فودافون والشركات التابعة لها والجهات الراعية والجهات المرتبطة فيما يتعلق بأي من الخسائر أو اإلصابات أو األضرار النفسية التي قد
تنتج عن عدم استحقاقه أو فوزه بالجائزة ،أو الحقوق ،أو المطالب ،أو األفعال من أي طبيعة كانت و الناتجة عن المشاركة في الحملة ،قبول
أو استخدام الجائزة ،و/أو من أية ناحية أخرى ذات صلة بالحملة و/أو الشروط واألحكام





قرار فودافون في ما يتعلّق بأي جانب من جوانب هذه الحملة هو نهائي وملزم وواجب النفاذ ولها الحق في إلغاء او وقف أو م ّد أو تعديل
الحملة وهذه الشروط واألحكام دون إخطار مسبق علي أن يتم إعالن ذلك علي الصفحة الخاصة بفودافون علي الفيس بوك وال يحق ألي
عميل الرجوع على فودافون أو رفع أي دعاوى قضائية ضد فودافون والمطالبة بأي تعويضات نتيجة ذلك التعديل او االلغاء
يعتبر قبول العميل لهذه الشروط واالحكام شرطا أساسيا الستحقاقه للجائزة.

