Internal

Terms & Conditions- 20% discount on Jumia for Meeza digital Wallets
Taxation Number: 204-930-065

Campaign
details

Enjoy 20% instant Discount capped at EGP 50 When you  عند الشراء أون الين من شركة٪٢۰ استمتع بخصم فوري
shop online from Jumia during 4th -30th November 2022 &  والدفع باستخدام رمز٢٠٢٢ نوفمبر٣۰-٤ جوميا خالل
pay with QR Code and Request to Pay “RTP”.
Offer Details:


No Minimum purchase spend amount is required.



Campaign is valid starting from 4th to 30th of
November 2022.



Offer is valid for all Digital wallets.



Offer is valid for online purchases only from Jumia.



Offers applies on all product purchases from Jumia
Mall



The offer does not include Jumia Food & Jumia Pay
Maximum discount amount is 50 EGP – as per
Campaign terms & conditions.



Discount can be applied twice only each wallet
during the campaign duration.



Discount will be applied at the payment by using
the wallet via QR and Request to Pay “RTP”.



We are entitled to suspend the offer at any point

.االستجابة السريع وطلب الدفع
:تفاصيل العرض
.ال يوجد حد أدنى لقيمة معامالت الشراء



٣٠ حت
نوفمب
٤:العرض ساري في الفترة من
ر
ي
.٢٠٢٢نوفمب
ر



.العرض ساري علي جميع المحافظ اإللكترونية



العرض ساري فقط على المشتريات أون الين من شركة



.جوميا
تطبق الحملة على جميع البضائع والمنتجات فقط المقدمة



. من جوميا
.العرض ال يسري على جوميا فود و جوميا پاي



 جنيه مصري طبقا لشروط٥۰ الحد األقصى لقيمة الخصم



الحملة
سيتم االستفادة مرتين فقط من الخصم لكل محفظة خالل



فترة الحملة
سيتم تطبيق نسبة الخصم عند مرحلة الدفع باستخدام



 وطلبQR المحفظة عن طريق رمز االستجابة السريع
.الدفع

of time without prior notice.


Offer is valid until Campaign specific value run out.



This campaign is subject to the applicable Egyptian
Laws.

This campaign is launched in cooperation with Jumia
Terms & Conditions shall be applied.

.يحق إيقاف العرض في أي وقت بدون إخطار مسبق



. العرض ساري حتى نفاذ القيمة المحددة للحملة



.تخضع هذه الحملة إلى القوانين المصرية المطبقة



هذه الحملة تمت بالتعاون مع شركة جوميا
تطبق الشروط واألحكام

