Terms & Conditions:
promotion is valid from June 6 to July 9, 2016.
• The
The
promotion is applicable to all MODA Mall outlets.
• The Shop
Win promotion will give MODA Mall customers
• a chance to&win
a BD10,000 shopping voucher for every

•
•
•
•
•

BD20 spent.
Employees of Cushman & Wakefield are not allowed to
participate in the promotion.
Prize cannot be exchanged for cash.
The voucher can only be redeemed in
MODA Mall outlets.
Valid ID/CPR must be presented by the winner.
Prize winners who fail to claim their prizes within
6 months from the date of the corresponding draw will
have to forfeit the prize.
The promotion will close at 10:00 pm on the 9th of
July 2016 as per the Ministry of Industry & Commerce
rules and regulations.
The draw will take place on the 11th of July 2016
at 11:00 am (via electronic system) in the presence of
Ministry of Industry & Commerce officials at
MODA Mall.

•
•

:الشروط واألحكام

•
•
•

.2016  يوليو9 -  يونيو٦ يسري هذا العرض في الفترة ما بين
.يسري هذا العرض في جميع متاجر مودا مول
سيمنح عرض «تسوق واربح» الترويجي زبائن مودا مول
ب مقابل كل. د١٠،٠٠٠ الفرصة لربح قسيمة شراء بقيمة
. دنانير بحرينية ينفقونها٢٠
.م.م.ال يسمح لموظفي كوشمان اند ويكفيلد البحرين ذ
.بالمشاركة في هذا العرض الترويجي
.ال يمكن استبدال الجائزة بقيمتها نقدًا
.يجب استخدام القسيمة فقط في محالت مودا مول
.يجب تقديم نسخة من البطاقة الشخصية للفائز سارية المفعول
 أشهر من٦ إذا لم يتقدم الفائزون الستالم جوائزهم في غضون
. يتم تسليمها إلى وزارة الصناعة والتجارة،تاريخ السحب
2016  يوليو9  من مساء يوم10:00 سينتهي العرض الترويجي في الساعة
.وفقًا للوائح وقواعد وزارة الصناعة والتجارة
 صباحًا11:00  عند الساعة،2016  يوليو١١ يقام السحب في
 بحضور مسئولي،(من خالل النظام اإللكتروني) وذلك في مودا مول
.وزارة الصناعة والتجارة
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