بإمكان جميع عمالء  QNBحول العالم االستفادة من خصم فوري يصل إلى %١٠

عند حجز إقاماتهم عبر  booking.com/qnbdealباستخدام بطاقات  QNBاألهلى!
ً
نظاما لحجوزات اإلقامة مع أكثر من  29مليون وحدة فندقية وسكنية (فنادق،
 Booking.comهو منصة رائدة للسفر عبر العالم توفر
ومنازل ،وشقق ،وأماكن أخرى فريدة) متاحة ب  43لغة.

خطوات االستفادة من العرض:

1.ادخل على  www.booking.com/qnbdealأو .qnb.com/booking
2.قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب في موقع Booking.com
3.اختر اإلقامة المفضلة لديك ونوع الغرفة لالطالع على سعر الحجز ومقدار الخصم الفوري (المكافأة) في «ملخص السعر».
4.في صفحة الدفع ،اختر «ادفع اآلن» للحصول على الخصم.

5.على العمالء استخدام بطاقات QNBاألهلي (بطاقات االئتمان أو الخصم المباشر) الستكمال الحجز واستالم المكافأة الفورية.
يسري هذا العرض من  15نوفمبر  2021إلى  15مايو  ،2022كما يسري باإلضافة إلى أي عرض ترويجي موسمي آخر أو برنامج
 Geniusللخصومات من .Booking.com

الشروط واألحكام:

·يسري هذا العرض لجميع العمالء في مجموعة  QNBالذين يستخدمون بطاقات االئتمان والخصم  QNBاألهلي

·ينطبق الخصم الفوري على المعامالت المستكملة عبر الموقع المخصص 		 www.booking.com/qnbdeal
أو .qnb.com/booking

·لن تكون المكافأة الفورية متاحة في الحاالت التالية:

oالحجوزات التي تتم مباشرة عبر تطبيق المحمول  Booking.comأو موقع  Booking.comالعام.

oأماكن اإلقامة التي ال تقبل الدفع بالبطاقات
ً
الحقا»
oالعمالء الذين يختارون «الدفع

oأماكن اإلقامة التي ال تظهر على وحداتها المدرجة عالمة «المكافأة الفورية»

oرموز العروض الترويجية المتعددة التي ال يمكن استخدامها مع حجز واحد.
oالحجوزات الملغاة وحاالت «عدم الحضور»

oلن يتم احتساب الضرائب والرسوم األخرى في منح المكافأة الفورية.
تخضع المكافأة النهائية لسعر الصرف.

·سيحصل العمالء على الخصم ،باإلضافة إلى الخصم الذي يتلقونه كأعضاء برنامج  ،Geniusأو العمالء الذين يستفيدون من
عروض الحجز السريع من .Booking.com

·يجب استيفاء جميع شروط العرض الترويجي في وقت الحجز ،لن يتم السماح بمطالبات بأثر رجعي.
·لن يتحمل  QNBالمسؤولية عن أي إلغاء أو تغيير في الحجز أو أي رسوم قد يتكبدها العميل.

ً
مسؤوال عن جودة الخدمات التي يقدمها  Booking.comو  /أو شركاؤه.
· لن يكون QNB

·يجب أن يتأكد مستخدم الخدمة من اتصاله باإلنترنت أو واي فاي عند استخدام الرابط المذكور أعاله ،ولن يكون QNB
ً
مسؤوال عن أي فشل في النظام أو في عملية تسجيل الدخول.

·باإلضافة إلى ذلك ،تطبق شروط وأحكام. Booking.com (B.V)V

·تم ترجمة النسخة اإلنجليزية األصلية من هذه الشروط واألحكام إلى اللغة العربية.

