الشروط واألحكام الشاملة
تاريخ البدء
2020/9/15

تاريخ اإلنهاء
2020/10/31

تسود هذه الشروط واألحكام في حالة وجود أي تعارض أو تضارب مع أي مراسالت أخرى ،بما في ذلك
المواد اإلعالنية أو الترويجية .تعتبر تعليمات الدخول جز ًءا من الشروط واألحكام وبمجرد الدخول في هذا
العرض الترويجي ،سيتم اعتبار جميع المشاركين قد قبلوا الشروط واألحكام ويلتزمون بها .يرجى االحتفاظ
بنسخة لمعلوماتك.
 - 0178شركة كيلوج للتسويق والمبيعات (المملكة المتحدة) المحدودة  -فرع دبي،
جناح  ،1103برج بارك بليس ،شارع الشيخ زايد ،دبي ،37328 ،اإلمارات العربية المتحدة.
رقم الهاتف+971 4 3326552 :
االتفاقية:
 -1بالمشاركة في عرض مينات إكسبوكس  xبرينجلز  ( 2020المشار إليه فيما يلي بلفظ "العرض
الترويجي") فإنك توافق على االلتزام بهذه الشروط واألحكام (المشار إليها فيما يلي بلفظ "الشروط").
يسري العرض الترويجي فقط في البلدان المشاركة (يشار إليها فيما يلي بلفظ "البلدان المشاركة" أو
"البلدان") ،أي الكويت والبحرين واألردن والمغرب وفلسطين.
األهلية:
 -2يجب أن يكون عمرك  18عا ًما أو أكثر وأن تكون مقي ًما قانونيًا أو مواطنًا مقي ًما في أحد البلدان
المشاركة لكي تكون مؤهالً للمشاركة في هذا العرض الترويجي.
 -3هذا العرض الترويجي غير متاح للموظفين أو الممثلين أو الوكالء أو أفراد عائلتهم المباشرين
وأصدقائهم في كيلوج ميدل إيست (المشار إليها فيما يلي بلفظ "المروج") ووكالة تحقيق الترويج
والشركاء والشركات األم والشركات التابعة والف روع وموردي المكافآت ووكاالت اإلعالن  /الترويج
وأي كيان مشارك في تطوير وإنتاج وتنفيذ الترويج.

 -4يجب شراء علبة برينجلز،والوصول إلى الهاتف المحمول أو الكمبيوتر مع إمكانية الوصول إلى
اإلنترنت .يُعتبر هذا العرض بمثابة عرض ترويجي على اإلنترنت فقط ،وال يوجد له مسار تطبيق
بريد أو هاتف.
 -5سيتم قبول المشاركات فقط عبر الموقع الرسمي واستمارة الدخول.
 -6فترة الترويج الرئيسية :يُعتبر العرض الترويجي مفتوحا ً اعتبارا ً من  15سبتمبر  2020حتى 31
اكتوبر  . 2020يمكن إجراء المشاركات بين الساعة  00:01و  23:59بتوقيت الخليج لكل يوم خالل
فترة العرض الترويجي.
 -7مطلوب رمز مجموعة للدخول في العرض الترويجي.
 -8للمشاركة ،يجب على المشاركين ما يلي:
 )aقم بشراء صندوق برينجلز وزيارة موقع الويب الترويجي
http://www.pringlesgamingmenat.com/المشارإليه فيمايلي بلفظ ("الموقع
اإللكتروني").
 )bسجل للحصول على حساب كيلوج عن طريق إدخال جميع التفاصيل المطلوبة والتأكد من
تحديد بلد اإلقامة في المربع المنسدل.
 )cأدخل رمز المجموعة األبجدية الرقمية المكون من  19رق ًما الذي يظهر في أسفل
الصندوق(XXXX

XXXXXXXXXXXXXX
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موقع

الويب

 www.pringlesgamingmenat.comقبل الساعة  23:59في تاريخ سحب النهائي.
أي إدخاالت تتم بعد هذا التاريخ والوقت لن تكون صالحة؛
 )dسيكتشف المشاركون على الفور ما إذا كانوا قد فازوا باشتراك جهاز إكسبوكس باس
ألتيمايت ( )Xbox Game Pass Ultimateلمدة  7أيام .سيتم منح جميع المشتركين
الذين لم يفوزوا باشتراك جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت ( Xbox Game Pass
 )Ultimateا لفرصة للمطالبة بهدية رقمية مجانية (يشار إليها فيما يلي باسم "الهدايا
الرقمية" ،التي تتكون من ورق الجدران والخلفيات القابلة للتنزيل ويحمل عالمة إكس
بوكس وبرينجلز).
 )eوبعدها ،سيتم إدخال جميع المشتركين في سحب القرعة النهائي للجائزة للحصول على
فرصة للفوز بوحدة تحكم إكسبوكس وان إس.

يُنصح المشاركون بالحذر عند إدخال رمز المجموعة وتفاصيل االتصال (بما في ذلك االسم
األول واسم العائلة وعنوان البريد اإللكتروني والرقم البريدي ورقم الهاتف) على موقع الويب.
يُعتبر المروج غير مسؤ ول عن األخطاء والمعلومات غير الصحيحة التي تم إدخالها من قبل
المشاركين .سيتم قبول المشاركات الصحيحة التي اتبعت اإلرشادات فقط .سيتم قبول األحرف
الكبيرة والصغيرة .لتجنب الشك ،سيتم استبعاد األخطاء اإلمالئية.
 -9يقتصر عدد المشتركين على  5في الساعة طوال فترة العرض الترويجي .أي مشاركات اضافية
ستكون غير صالحة وسيتم حظرعنوان برتوكول اإلنترنت الخاص بالمشارك المخالف لمدة ساعة
واحدة من وقت المشاركة األخيرة.
المنتجات المشاركة:
 -10تتوفر منتجات برينجلز * المشاركة التالية (المشار إليها فيما يلي بلفظ "المنتجات المشاركة")
في منافذ بيع مختارة في البلدان المشاركة:
 جميع علب برينجلز
الجوائز:
 -11تتوفر الجوائز التالية للفوز بها:
وحدة تحكم إكسبوكس وان إس
هناك اجمالي  2وحدة تحكم إكسبوكس ون اس سيتم الفوز بها في البلدان المشاركة.
سيتم اختيار الفائزين في وحدة تحكم إكسبوكس وان إس من خالل سحب قرعة مستقل على الجوائز
الذي يتم إجراؤه في نهاية الفترة الترويجية .يمكن أن يفوز المشارك فقط بـوحدة تحكم إكسبوكس
وان إس.
اشتراك جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت لمدة  7أيام
هناك اجمالي  700اشتراك للفوز ،سيتم إعالم الفائزين باشتراك جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت
فورا عبر الموقع اإللكتروني الترويجي .يمكن للمشاركين الفوز بحد أقصى الشتراكات
لمدة  7أيام ً
جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت لمدة  7 × 2أيام لكل شخص خالل الفترة الترويجية .يجب استبدال
بطاقات ألعاب إكسبوكس بحلول  .2021/01/31يؤدي االسترداد تلقائيًا إلى ترقية العضوية
(األعضاء) الحالية في جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت بنسبة تحويل لكل منها استنادًا إلى األيام

المتبقية .إذا تمت الترقية ،ال يمكنك إعادة التحويل إلى العضوية السابقة .مطلوب االتصال
باإلنترنت
هدايا رقمية على شكل خلفيات قابلة للتحميل
فورا عبر الموقع اإللكتروني الترويجي .سيتم إرسال الهدايا
سيتم إخطار الفائزين في الهدايا الرقمية ً
الرقمية عبر البريد اإللكتروني مباشرة إلى عنوان البريد اإللكتروني المسجل .عدد الهدايا الرقمية
الممنوحة تقدر ب 10000هدية.
 -12مزيد من تفاصيل الجائزة:
 12.1تتضمن كل جائزة لوحدة تحكم إكس بوكس وان إس ما يلي:
 oوحدة ( )1واحدة لوحدة تحكم إكسبوكس وان إس
 oوحدة ( )1واحدة لوحدة تحكم إكسبوكس الالسلكية
 oوحدة ( )1واحدة لوحدة كابل واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح.
 oوحدة ( )1واحدة لوحدة كابل التيار المتردد.
 12.2تتضمن كل جائزة اشتراك جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت لمدة  7أيام ما يلي:
 oرمز اشتراك واحد ( 7 × )1أيام لجهاز إكسبوكس باس ألتيمايت
أ -استرداد بطاقة جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت لمدة  7أيام:
( )iيُرجى زيارة موقعwww.xbox.com/gamepass
( )iiقم بإنشاء أو تسجيل الدخول إلى حساب إكس بوكس اليف الخاص بك
( )iiiاختر "انضم اآلن"
( )ivانقر على "االنضمام اآلن" ضمن الخطة النهائية
( )vانقر " "...على يمين "االنضمام"
()vi

انقر فوق "استرداد رمز"

()vii

أدخل الكود الخاص بك

()viii

حدد "التالي" إلكمال استرداد الرمز

ب -يجب استرداد االشتراك ،ويجب تفعيل الرمز بحلول .2021/01/31
ج -يمكن استخدام عضوية جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت النشطة لتشغيل األلعاب على إكسبوكس
وان و ويندوز  10لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

د -يشتمل جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت على إكسبوكس باس ألتيمايت للوحدة وإكسبوكس باس
ألتيمايت لجهاز الكمبيوتر وإكس بوكس اليف جولد ومزايا إضافية.
ذ -يؤدي استرداد اشتراك جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت تلقائيًا إلى ترقية عضوية (أعضاء)
إكسبوكس اليف جولد أو إكسبوكس باس الحالية إلى جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت بنسبة
تحويل لكل منها على أساس األيام المتبقية .تعرف على كيفية عمل ذلك بزيارة الموقع
www.xbox.com/gamepass.
ر -كما يخضع أي استرداد للشفرة في المستقبل لنسبة تحويل .وتكون نسبة التحويل عرضة
للتغيير.
ز -وتُعد جميع التحويالت إلى جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت نهائية :بمجرد التحويل ،ال يمكنك
شهرا كحد أقصى
إعادة تحويل عضوية جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت إلى عضوية سابقةً 36 .
من إكسبوكس باس المسترد في نهاية المطاف لكل حساب في كل مرة ،بما في ذلك أي وقت
تم تحويله من إكسبوكس اليف جولد و/أو إكسبوكس باس (للكمبيوتر الشخصي أو وحدة
التحكم).
س -تختلف عناوين األلعاب وعددها بمرور الوقت وحسب الدولة.
ش -سيتم إعالمك قبل شراء اإلعالنات اإلضافية أو المحتوى القابل للتحميل أو المواد االستهالكية
أو العملة االفتراضية أو االشتراكات (تُباع بشكل منفصل) :إذا انتهت عضويتك أو تمت إزالة
أي لعبة من الكتالوج ،يجب إعادة تنشيط عضويتك أو شراء اللعبة بشكل منفصل لمتابعة
استخدام هذه العناصر.
ص -قد يتم تطبيق رسوم االشتراك بخدمة اإلنترنت
ض-

كما تنطبق قيود السن.

ط -ال يمكن الجمع بين رموز االشتراك والعروض األخرى وال يمكن استردادها نقدًا.
ظ -تستبعد عروض الخصم العناوين في غضون  30يو ًما من اإلطالق وال تتوفر مع عناوين
مختارة.
ع -يجوز تغيير الخدمة والميزات والمتطلبات أو يتم إيقافها .تخضع التفاقية خدمات مايكروسوفت
( .)microsoft.com/msa
غ -بالنسبة للكمبيوتر الشخصي :يلزم تنزيل التطبيق وتحديث الويندوز والتخزين
(.)xbox.com/pcgamesplan
ف -تختلف متطلبات النظام بحسب اللعبة؛ وموازين األداء مع أنظمة نهاية أعلى.

 12.3هدايا رقمية على شكل خلفيات قابلة للتحميل من كالً من إكسبوكس وبرينجلز .ستكون الخلفيات
متاحة للتنزيل عبر الموقع المصغر
 -13يتم منح الجوائز بشكل عشوائي وال يمكن تغييرها.
 -14ال تتوفر جوائز نقدية أو جوائز بديلة أخرى كليًا أو جزئيًا ،باستثناء أنه في حالة حدوث ظروف
المروج بالحق في استبدال جائزة مماثلة بقيمة مساوية أو أكبر وفقًا لتقدير
خارجة عن اإلرادة ،يحتفظ
ّ
المروج ،بعد إعالم على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ّ

 -15تُعتبر الجوائز بشكل كلي أو جزئي غير قابلة للتحويل.
اختيار الفائز وإخطاره
 -16سيتم تخصيص اشتراكات جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت لمدة  7أيام وتنزيالت رقمية بشكل عشوائي
وسيتم إبالغ المشاركين على الفور بالجائزة التي فازوا بها.
أ-

سيتم إرسال رمز الفائزين عبر اشتراك جهاز إكسبوكس باس ألتيمايت على مدار  7أيام عبر
البريد اإللكتروني إلى جانب التعليمات الخاصة بكيفية استرداد الجائزة.

 -17سيتم إجراء سحب عشوائي لجوائز إكسبوكس من قبل سلطة حكومية محلية في نهاية المسابقة.
يوما تقويميًا
 -18سيتم االتصال بالمشاركين الفائزين عبر البريد اإللكتروني و االتصال الهاتفي خالل ً 30
من سحب.
 -19سيكون لدى المشتركين  6اشهر من أول اتصال للرد بالتفاصيل الشخصية الستالم الجائزة .قد
يؤدي الفشل في الرد بهذه الطريقة إلى عدم أهلية .إذا لم يقم الفائز بأخذ جائزته/جائزتها من وكالء كيلوجز
والشركات التابعة لها ،فسيفقد الفائز تلقائيا ً جائزته ،ولن تتحمل كيلوجز أو وكالؤها أو الشركات التابعة
لها المسؤولية ,وسيتم تسليم الجوائز إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعد  6أشهر من تاريخ
السحب.

 -20يتحمل الفائز مسؤولية تقديم المعلومات الشخصية الصحيحة للمطالبة بالجائزة .لن يكون المروج
مسؤوالً عن عدم تسليم الجائزة بسبب تقديم معلومات خاطئة.

 -21وقد يُطلب من الفائزين المشاركة في الدعاية بدون تعويض.
 22يجب على المشاركين في المسابقة السماح بما يصل الى  120يوما ً لتسليم الجوائز  ،وفي حالة عدم
المروج من خالل
استالم الجائزة في غضون  90يو ًما من قبولها  ،سيكون أمام الفائزين  120يو ًما إلبالغ
ّ
زيارة صفحة االتصال الخاصة بنا على موقع  ،www.pringles.comوفي حالة عدم قيام الفائز بإبالغ
المروج بالحق في عدم إعادة إصدار الجائزة أو تحديد قيمتها
المروج خالل هذا اإلطار الزمني  ،يحتفظ
ّ
ّ
وف ًقا لتقديره الخاص ،وذلك بعد اخطار و موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
 -23سيتم اعتبار الجوائز التي لم يتم تسليمها أو إرجاعها إلى المرسل غير مرغوب فيها وسيتم إلغاء
الجائزة .لن يتم إعادة توزيع الجائزة.
 -24يوافق الفائزون على السماح للمروج باستخدام اسم العائلة وبلد اإلقامة لإلعالن عن الفائزين في
العرض الترويجي .يجوز للفائزين االعتراض على نشر لقبهم وبلد إقامتهم أو طلب تقليل كمية المعلومات
التي يتم نشرها عن طريق االتصال بـ  .https://www.pringlesgamingmenat.comبشرط عدم
ورود
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 https://www.pringlesgamingmenat.comبعد شهر واحد من انتهاء العرض الترويجي لمدة 4
أسابيع.
 -25ال يمكن تحمل أي مسؤولية عن االشتراكات أو المطالبات التي يتم توجيهها بشكل خاطئ أو فقدانها أو
تأخيرها أو تلفها أو إلحاق الضرر بها أثناء التسليم من أو إلى المروج بسبب أي عطل في الكمبيوتر أو
فيروس أو خطأ أو تأخير أو أي سبب آخر على اإلطالق .ال يتحمل المروج أي مسؤولية عن أي معلومات
غير صحيحة أو غير دقيقة قدمها ال ُمدّعي في التطبيق.
المروج أو الشركة األم أو الشركات التابعة أو فروعها مسؤولية
 -26إلى أقصى حد يسمح به القانون ،يتحمل
ّ
أي خسارة أو ضرر من أي نوع يتم تكبده أو تحمله نتيجة للمشاركة في الترويج أو استخدام أي جائزة.
 -27ال توجد بدائل جوائز أخرى متاحة كليًا أو جزئيًا .ال يتم توفير بديل نقدي ما لم يتفق المروج على
المروج
المروج ،يحتفظ
خالف ذلك .إذا لم تعد الجوائز المذكورة متاحة بسبب ظروف خارجة عن سيطرة
ّ
ّ
بالحق في استبدال جائزة مماثلة ذات قيمة مساوية او اكبر في تقديرالمروج  ،بعد إعالم وموافقة وزارة
المروج و الوزارة ،سيتم منح
الصناعة والتجارة والسياحة .ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابيًا من قبل
ّ
الجوائز مباشرة ً للفائزين فقط.

أحكام عامة:
 -28ال يتحمل المروج أي مسؤولية عن أفعال أو تقصير من جانب السلطات الحكومية ،لكنه سيحاول حل
أي مشاكل قد تنشأ.
 -29يتحمل الفائز مسؤولية تقديم المعلومات الشخصية الصحيحة للمطالبة بالجائزة .لن يكون المروج
مسؤوالً عن عدم تسليم الجائزة بسبب تقديم معلومات خاطئة.
 -30يكون قرار المروج نهائيا فيما يتعلق بجميع المسائل الترويجية بعد ابالغ وموافقة وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة.
للمروج حسب تقديره الخاص تعديل أو تعليق المسابقة أو إبطال أي مشاركات متأثرة إذا لم
 -31يجوز
ّ
يكن أي جانب من جوانب هذا العرض الترويجي غير قادرة على تشغيل العمل كما هو مخطط له بما في
ذلك بسبب اإلصابة بفيروس الكمبيوتر أو فشل الشبكة أو األخطاء أو العبث أو التدخل غير المصرح به أو
المروج الذي يفسد أو يؤثر على اإلدارة أو
االحتيال أو اإلخفاقات الفنية أو أي سبب آخر خارج عن سيطرة
ّ
األمن أو اإلنصاف أو النزاهة أو حسن سير هذه المسابقة ،بعد ابالغ وموافقة وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة .في حالة حدوث أي فعل أو إغفال أو حدث أو ظرف خارج عن السيطرة المعقولة للمروج والذي
يمنع المروج من االمتثال لهذه الشروط واألحكام ،ال يتحمل المروج أي مسؤولية عن أي فشل في األداء أو
التأخير في أداء التزامه.
 -32يحتفظ المروج بالحق في التحقق من جميع المشاركات بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طلب
تفاصيل العنوان والهوية وتشمل إثبات السن (الذي يجب أن يقدمه في غضون  7أيام تقويمية) ورفض منح
جائزة أو سحب استحقاق الجائزة و/أو رفض المزيد من المشاركة في العرض الترويجي وإقصاء
المشاركين حيث توجد أسباب معقولة لالعتقاد بوجود خرق لهذه الشروط واألحكام أو أي تعليمات تشكل
جز ًءا من متطلبات دخول هذا العرض الترويجي أو خالف ذلك ،حيث اكتسب المشارك ميزة غير عادلة
في المشاركة في الترويج أو الفوز باستخدام وسائل احتيالية ،بعد إعالم على موافقة وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة.

 -33يوافق الفائزون على المشاركة في أي دعاية معقولة يتطلبها المروج.
المروج والوكاالت والشركات المرتبطة به أي مسؤولية عن أي خسارة (بما في ذلك على
 -34ال يتحمل
ّ
سبيل المثال ال الحصر الخسارة غير المباشرة أو الخاصة أو التبعية أو أي خسارة في األرباح) أو نفقة أو

ضرر يتم تحمله أو تكبده (سواء كان نات ًجا عن إهمال أي شخص أم ال ) فيما يتعلق بهذا العرض الترويجي
أو قبول الجائزة أو استخدامها ،باستثناء أي مسؤولية ال يمكن استبعادها بموجب القانون (بما في ذلك
اإلصابة الشخصية والوفاة واالحتيال) ،ففي هذه الحالة تقتصر هذه المسؤولية على الحد األدنى المسموح
به بموجب القانون.
 -35إذا تم تحديد أي من هذه البنود على أنها غير قانونية أو غير صالحة أو غير قابلة للتنفيذ فيجب قطعها
وحذفه ا من هذه الشروط واألحكام وستبقى البنود المتبقية سارية المفعول وفعالة بالكامل.
 -36ال توجد بدائل جوائز أخرى متاحة كليًا أو جزئيًا وجوائز غير نقدية وال توجد بدائل نقدية إال في حالة
حدوث ظروف خارجة عن إرادتها ،عندما يحتفظ المروج بالحق في استبدال بدائل مماثلة ذات قيمة مساوية
أو أكبرفي تقديرالمروج  ،بعد إعالم وموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة .ما لم يتم االتفاق على
المروج و الوزارة ،سيتم منح الجوائز مباشرة ً للفائزين فقط.
خالف ذلك كتابيًا من قبل
ّ
 -37قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نهائي بجميع المسائل الترويجية وبالمشاركة في العرض ،
تقبل هذه األحكام والشروط ويلتزم بجميع القواعد بالكامل.
المروج بالحق وفقًا لتقديره الخاص في استبعاد أي مشاركين يعتبرهم مخالفين لهذه الشروط
 -38يحتفظ
ّ
أو روح الترويج ،بعد إبالغ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبموافقتها.
 -39في حالة وجود ظروف خارجة عن سيطرة المروج المعقولة أو بخالف ذلك من حيث االحتيال و/أو
إساءة االستخدام و/أو خطأ (اإلنسان أو الكمبيوتر) مما يؤثر أو يمكن أن يؤثر على التشغيل الصحيح لهذا
أمرا ال مفر منه ،يحتفظ المروج بالحق
العرض الترويجي أو منح الجوائز وعندما تكون الظروف لجعل هذا ً
دائما تقليل
في إلغاء أو تعديل العرض الترويجي أو هذه الشروط واألحكام في أي مرحلة  ،ولكنه سيحاول ً
التأثير إلى المشاركين إلى الحد األدنى لتجنب خيبة األمل غير المبررة ،بعد إبالغ وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة وبموافقتها.

 -40يخضع الع رض الترويجي لقانون الدول المشاركة ويخضع لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم
الدولة.
حماية البيانات

المروج فقط التفاصيل الشخصية المقدمة إلدارة العرض الترويجي وليس ألي غرض آخر
 -41سيستخدم
ّ
ما لم نحصل على موافقتك .سيتم االحتفاظ بسرية تفاصيلك الشخصية في جميع األوقات ووفقًا للتشريعات
الحالية لحماية البيانات .بمجرد المشاركة في العرض الترويجي ،فإنك توافق على استخدام بياناتك الشخصية
لإلعالن على قنوات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالجهة المروجة والمراسالت المرتبطة بها.

