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 الشروط واألحكام

 

 This offer is only valid on purchases made on the MAF 
Carrefour App and website using locally issued 
Mastercard Platinum, World and World Elite cards.  

 The offer is applicable on all products on the 
Carrefour App and website.    

 This offer is valid for a limited period starting from 1 
Dec 2022 till 27 November 2023.  

 The discount is limited to one transaction per 
customer per month, on a minimum spend of 1,000 
EGP and with a maximum discount of 200 EGP; 
provided the customer uses promo code MA20 and 
their Platinum, World or World Elite card at checkout. 

 Apple Pay or Samsung Pay transactions are not 
eligible for this promotion. 

 This offer cannot be combined with vouchers, coupon 
codes or MyClub points. 

 Purchase reversals, refunds and transactions 
disputed by the customer are excluded from this offer. 

 This promotion is not available to any customers who 
are considered wholesalers. 

 Please file all complaints and queries on your orders 
within 5 days after placing your order.  

 MAF FOR INSTALLATION AND MANAGEMENT OF 
HYPERMARKETS (S.A.E), its branches, subsidiaries, 
and sister companies shall not be liable to you if you 
suffer any financial loss or damage from our refusal to 
allow you to take part in the promotion or our 
withdrawal of the promotion or any failure or inability 
by you to use the promotion for any reason. 

 These terms and any disputes or claims arising out of, 
or in connection with, its subject matter or formation 
(including non-contractual disputes or claims) are 
governed by and construed in accordance with the 
Egyptian Laws and the Egyptian Courts. 

  يسري العرض فقط على المشتريات عبر موقع وتطبيق كارفور
و  Worldو  Platinumباستخدام بطاقات ماستركارد 

World Elite .الصادرة من البنوك المحلية 

  حتى  2022ديسمبر  1يسري العرض لفترة محدودة بداية من
 .2023نوفمبر  27

  ،يسري الخصم على معاملة شرائية واحدة لكل عميل كل شهر
جنيه والحد األقصى  1000على أن يكون الحد األدنى للطلب 

 MA20جنيه، باستخدام رمز الخصم الترويجي  200للخصم 
 Worldأو  Worldأو  Platinumطاقة ماستركارد بب

Elite .عند الدفع 

  ال يسري العرض عند الدفع عن طريقApple Pay  أو
Samsung Pay. 

  ال يمكن استخدام العرض مع أي قسائم، رموز خصم أو نقاط
 ماي كلوب.

  يتم استثناء عمليات إلغاء الشراء والمبالغ المستردة والمعامالت
 ن قِبل العميل من هذا العرض.المتنازع عليها م

  ال يسري العرض على أي من العمالء المشترين بكميات كبيرة
 )المشترين بالجملة(.

  يرجى تقديم أي شكاوى واستفسارات بشأن طلباتك في غضون
 أيام من تاريخ الطلب. 5

  ال تتحمل شركة ماجد الفطيم لتأسيس وإدارة الهايبرماركت
لشركات التابعة لها أية مسؤولية ش.م.م. أو أي من فروعها أو ا

في حال خسارتك ألي أموال أو تعرضك ألي ضرر إزاء رفضنا 
اشتراكك في الحملة أو في حال سحب الحملة أو في حال عدم 

 تمكنك من االشتراك في الحملة ألي سبب كان.

  هذه الشروط وأية نزاعات أو مطالبات ناشئة عن أو فيما يتعلق
حملة )بما في ذلك النزاعات أو شكالً وموضوعاً بهذه ال

المطالبات غير التعاقدية( يحكمها ويفسرها قانون دولة مصر 
 والمحاكم المصرية.

 

 


