
 

 Mastercardو  STARZPLAYعرض 

 أشهر 3اشتراكك لمدة باقة % على 50احصل على خصم 

 الشروط واألحكام

 مدة العرض الترويجي -1

(. "فترة العرض الترويجي") 2021يناير  31ويستمر حتى  2020نوفمبر  2سيبدأ العرض الترويجي في 

د انتهاء فترة العرض الترويجي تاريخ السريان وتنتهي عن منذمدة هذه االتفاقية ، ستبدأ وجود أي شكلتجنب 

 (."لمدةا")

 :العرضشروط  -2

  اشتراكه في خدمة  انتهى( مشترك قديم قد 1: إذا كنت الخصم  الحصول علىيمكنكSTARZPLAY ،

  Mastercardبطاقة ما  مستخد STARZPLAYواختار أن يعيد تفعيل اشتراكه من جديد في خدمة 

( مشترك حالي 2عن أي نوع بطاقة تم استخدامها مسبقا ، لدفع، بغض النظر له كوسيلالوطني االئتمانية 

الوطني   Mastercardبطاقةيدفع بواسطة طريقة دفع مختلفة واختار أن يغير وسيلة الدفع إلى 

الوطني   Mastercardبطاقةيدفع بواسطة  STARZPLAY( مشترك جديد في خدمة 3؛ االئتمانية

 االئتمانية

  مشترك حالي في خدمة لالخصم ال يمكن االستفادة منSTARZPLAY  بطاقةيستخدمMastercard 

 كوسيلته في الدفعالوطني االئتمانية 

 أو أكثر  ا  ، والذين يبلغون من العمر ثمانية عشر عامواحدة من المناطق المعتمدة وحدهم المقيمين داخل

 سارية يستطيعون االستفادة من هذا الخصمالوطني االئتمانية   Mastercardبطاقةويحملون 

  مع أي خصومات أو عروض أو قسائم أخرىهذا الخصم يسري  ال 

  بطاقةيقتصر هذا العرض الترويجي على استخدام واحد لكلMastercard  لتجنب الوطني االئتمانية .

االستفادة من هذا العرض مرة واحدة لكل الوطني االئتمانية   Mastercardبطاقةالشك يمكن لحامل 

 الوطني االئتمانية  Mastercardبطاقة

 طوال فترة العرض فقط الخصم يسري 



   لخدمة الخصم يتم على سعر التجزئةSTARZPLAY لقرار وقت وفقا  ي أ، وهو قابل للتغيير في 

STARZPLAY 

 نقدا   قيمته هذا الخصم ال يمكن استرداد 

  حاملي بطاقاتليمكنMastercard  زيارة من خالل الخصماالستفادة من  الجدد الوطني االئتمانية 

 نترنت المخصصةصفحة اإل

 الدفع الشهرية على  باقةالخصم فقط عند االشتراك مباشرة في  يسريSTARZPLAY 

  طالما أن المشترك نشط أشهر 3سيتم تفعيل الخصم لمدة 

   لهذا العرض غير قابلة للنقل أو التحويلاالشتراكات التي يتم شراءها وفقا 

  االشتراك، بغض النظر عما إذا أعاد هذا المشترك تفعيل لغاء إالخصم ويصبح باطال  بمجرد لغاء إسيتم

 االشتراك

  األولى بعد االشتراك ا  ه من قبل المشترك خالل الثالثين يومؤلغاإاالشتراك ال يمكن 

  خالل فترة العرض من قبل  إلغائهيمكن سحب العرض أوMastercard   أوSTARZPLAY 

  جميع المشتركين ملزمين بشروط وأحكامSTARZPLAY 

 

 

 

 


