شـــر وط وأحـكـام

Terms and Conditions

Terms and Conditions:
a.	The offer is valid for all QNB customers within QNB Group using
QNB credit and debit cards.
b.	The instant discount will be applicable for the completed
transaction through the dedicated website http://www.booking.
com/qnbdeal or qnb.com/booking.
c.	The instant reward (the discount) will not be available for:
•	Bookings directly through the Booking.com app or
Booking.com public website.
•	Accommodations that do not accept card payment.
•	Customers who select ‘Pay Later’
•	Accommodations without an “Instant Rewards” badge
displayed on their listing.
•	Multiple Promo Codes that cannot be applied to a single
booking.
•	Canceled and “no show” bookings.
•	Taxes and other fees and charges may not be taken into
the calculation of the instant discount. The final reward is
subject to the exchange rate.

:الشروط واألحكام
 الذين يستخدمونQNB 	يسري هذا العرض لجميع العمالء في مجموعة
.أ
QNB. بطاقات االئتمان والخصم
	ينطبق الخصم الفوري على المعامالت المستكملة عبر الموقع المخصص.ب
.qnb.com/booking  أوwww.booking.com/qnbdeal
:	لن تكون المكافأة الفورية متاحة في الحاالت التالية.ت
Booking.com • الحجوزات التي تتم مباشرة عبر تطبيق الجوال
. العامBooking.com أو موقع
• أماكن اإلقامة التي ال تقبل الدفع بالبطاقات
”ً • العمالء الذين يختارون “الدفع الحقا
• أماكن اإلقامة التي ال تظهر على وحداتها المدرجة عالمة “المكافأة
”الفورية
• رموز العروض الترويجية المتعددة التي ال يمكن استخدامها مع
.حجز واحد
”• الحجوزات الملغاة وحاالت “عدم الحضور
.• لن يتم احتساب الضرائب والرسوم األخرى في منح المكافأة الفورية
.تخضع المكافأة النهائية لسعر الصرف

d.	QNB customers will enjoy the discount, in addition to the
discount received as Genius member or customer who avail the
flash deal from Booking.com.

 باإلضافة إلى الخصم الذي يتلقونه كأعضاء،	سيحصل العمالء على الخصم
.ث

 أو العمالء الذين يستفيدون من عروض الحجز السريع من،Genius برنامج
.Booking.com

e.	All conditions of the promotion must be met at the time the
booking is made; no retroactive claims will be allowed.

 لن يتم السماح،	يجب استيفاء جميع شروط العرض الترويجي في وقت الحجز
.ج

.بمطالبات بأثر رجعي

f.	QNB is not responsible or liable for any cancelation or variation
in the booking or any fees incurred.
g.	QNB shall not be liable or responsible for the quality of services
provided by Booking.com and/or its partners.
h.	Users shall make sure Wi-Fi is enabled when using the provided
link above. QNB shall not be responsible for any system or login
failure.
i.	In addition, Booking.com (B.V)’s terms and conditions shall also
be applicable. In case of dispute, the decision of Booking.com
and QNB shall be final.
j.	The original English version of these conditions of use is
translated into the Arabic.

 المسؤولية عن أي إلغاء أو تغيير في الحجز أو أي رسوم قدQNB 	لن يتحمل
.ح

.يتكبدها العميل
 وBooking.com  مسؤوالً عن جودة الخدمات التي يقدمهاQNB 	لن يكون.خ
. أو شركاؤه/
	يجب أن يتأكد مستخدم الخدمة من اتصاله باإلنترنت واي فاي عند استخدام
.د
 مسؤوالً عن أي فشل في النظام أو فيQNB  ولن يكون،الرابط المذكور أعاله
.عملية تسجيل الدخول
.Booking.com (B.V(  تطبق شروط وأحكام،	باإلضافة إلى ذلك
.ذ
	تم ترجمة النسخة اإلنجليزية األصلية من هذه الشروط واألحكام إلى اللغة.ر
.العربية

