عرض  QNBاألهلي والخطوط الجوية القطرية
سافر بأمان مع الخطوط القطرية «أفضل شركة طيران في العالم في  »2021واستفد من تجربة حصرية
مع .QNB

ً
ً
ً
خصما
رائعا لحاملي بطاقات  QNBحول العالم يمنحهم
عرضا
أطلق  ،QNBبالتعاون مع الخطوط القطرية،

يصل إلى  % 12على تذاكر الطيران من الخطوط القطرية لجميع فئات السفر (الدرجة األولى ،درجة

األعمال ،الدرجة السياحية) إلى أكثر من  150وجهة حول العالم .يسري هذا العرض إلى جانب العروض
الترويجية األخرى المقدمة من الخطوط القطرية.

ً
حصريا من كسب ِضعف نقاط كيومايلز للحجوزات التي تتم بواسطة بطاقات
كما سيتمكن عمالء QNB

 QNBاألهلي االئتمانية .وسيحصل عمالء  QNBالمسجلون ألول مرة في نادي االمتياز على  1,500كيومايلز
إضافية.

يرجى اتباع هذه الخطوات البسيطة لالستفادة من العرض:
 .1اضغط هنا أو قم بزيارة www.qatarairways.com/QNB

 .2اختر وجهتك واكمل الحجز الخاص بك
 .3قم بالدفع بواسطة بطاقة  QNBاألهلي االئتمانية
يسري العرض حتى  31أكتوبر  ،2021مع تاريخ السفر حتى  30سبتمبر .2022

الشروط واألحكام:

أ .هذا العرض صالح لجميع عمالء  QNBعند الشراء باستخدام بطاقات  QNBاألهلي االئتمانية.

					
ب .يسري العرض على الحجوزات عبر الموقع إلكتروني المخصص:

ً
متاحا على موقع
( www.qatarairways.com/QNBأو .) qnb.com/arqatarairwaysلن يكون الخصم
الخطوط القطرية العام.
ت .سيتم تضمين الرحالت التي تديرها الخطوط الجوية القطرية فقط في العرض الترويجي المشترك.
ً
انطالقا من إحدى هذه البلدان العشرة:
ث .يجب أن يكون السفر
قطرُ ،عمان ،الكويت ،لبنان ،المملكة المتحدة ،فرنسا ،إندونيسيا ،تركيا ،مصر ،اإلمارات العربية المتحدة.
ج .األسعار المعروضة على الموقع تمثل السعر بعد الخصم.
ح .يسري الخصم فقط على رسوم الرحلة (بدون ضرائب) وال ينطبق على أي تكلفة أو رسوم إضافية
(إن وجدت).

خ .تخضع تواريخ السفر والوجهات لتوافر المقاعد
د .ال يسري البرنامج على استرداد الكيومايلز ،وفئات سفر خاصة لموظفي الخطوط القطرية وغيرهم حيث

سيتم ذكرها بوضوح في صفحة الموقع اإللكتروني.

ذ .سيتم فقط قبول بطاقات  QNBاالئتمانية المسجلة من كل دولة فقط على الموقع اإللكتروني المخصص .لن

تكون أنواع بطاقات محددة ،مثل بطاقات الشركات ،مؤهلة لهذا العرض الترويجي.
ر .يسري البرنامج على موظفي .QNB

ز .تطبق شروط وأحكام تذاكر الخطوط الجوية القطرية (أي متطلبات الحد األدنى والحد األقصى لإلقامة،

وتواريخ توقف الحجوزات ،وسياسة اإللغاء واالسترداد ،ونقاط كيومايلز المكتسبة ،وسياسة إعادة الحجز)

س QNB .غير مسؤول عن أي إلغاء أو تغيير في الحجز أو أي رسوم .وهو يشمل على سبيل المثال ال الحصر

جودة الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية.

وفقا لتقديره وحده ودون تقديم إشعار مسبق تغيير أو تعديل أو إلغاء أي من شروط هذه
ش .يحق لـ QNB
ً

الحملة أو إنهاؤها دون أي مسؤولية.

ص .يجب أن يتأكد المستخدم من أنه متصل باإلنترنت عند استخدام الرابط المذكور أعاله ولن يكون QNB
ً
مسؤوال عن أي فشل في النظام أو تسجيل الدخول.

ض .تخضع هذه الشروط واألحكام لقوانين دولة قطر ،ويكون للمحاكم القطرية االختصاص الحصري للنظر
والبت في أي نزاع ينشأ عنها أو فيما يتعلق بها.

رقم التسجيل الضريبي204-899-052 :

