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TERMS AND CONDITIONS

SPRING SUMMER FASHION
SHARE LAYER

1. This promotion is valid from March 1st until March 31st 2022
2. This promotion is only valid in stores located at Mall of the Emirates
3. Spend a minimum of 300 AED and above in non-Fashion stores and get 1 E-coupon.
4. Double your chances to win by Spending a minimum of 300 AED or above in fashion stores to 

get 2  E-coupons.
5. 1 E-coupon will be granted for every receipt of AED 300 and above, single or cumulative in the 

relevant category, generated during the campaign period at any store at Mall of the Emirates to 
enter the draw to become one of 4 lucky winners of 500,000 SHARE points.

6. Spending within the below categories will grant the shopper double entry into the draw
 – All Fashion Categories, Sportswear & Goods, Tailors & Textiles, Lingerie & Swimwear and 

Optics & Sunglasses.
7. Receipts will be accepted until the mall closing time, every day during the campaign period 

except March 31st , where receipts will be accepted until 10pm 
8. To be eligible for participation in the weekly draw, customers must download the SHARE rewards 

application 
9. Customers must scan the receipts through the SHARE Rewards application to enter the draw  
10. 4 lucky winners will win 500,000 SHARE points each. 1 winner will be announced weekly
11. Draw dates are 17th, 24th, 31st of March & 7th of April  
12. Draw dates and times are subject to change with or without notice
1. The winner will be notified on the mobile number provided by them upon registration 
2. The winner is required to present the shopping receipt, E-coupon SMS and valid identification 

(passport copy and/or national identity card) to collect the prize
3. Customers are encouraged to notify any of the mall’s Customer Service Desks with their original 

redeemed receipts for verification, should they not receive any SMS or e-mail notification 
confirming their electronic coupons entitlement

4. All prizes are to be collected within 60 days of the announcement of the winner
5. The prizes will be in the form of SHARE points 
6. DFRE/DTCM staff and advertising agencies are not eligible to participate in this promotion
7. Owners and employees of the Centre’s outlets, Majid Al Futtaim Group of Companies, their 

suppliers and their immediate families are not eligible to participate in this promotion
8. In case a fraudulent transaction is suspected, Dubai Festivals & Retail Establishment (DFRE), 

reserves the right to deny a winner of their prize 
9. Participation in the draw constitutes permission for the relevant sponsors and Dubai Festivals & 

Retail Establishment to use the participant’s personal information that is provided for publication 
and marketing purposes, without any liability whatsoever attributable to the sponsors or DFRE

10. The decision of DFRE on all aspects will be final and binding. No queries or claims will be 
entertained

11. Mall Gift Card, money exchange, bank transactions, utility bills and fines are excluded from this 
promotion

12. Electronic receipts are not accepted
13. Prizes cannot be exchanged for cash or refunded
14. Other terms and conditions apply
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تسري الحملة من 1 مارس وحتى 31 مارس 2022  .1

يسري هذا العرض فقط في المتاجر الموجودة في مول ا�مارات  .2

يمنح كوبون إلكتروني مقابل إنفاق 300 درهم أو أكثر في المتاجر غير المخصصة ل زياء   .3

يمنح 2 من الكوبونات ا�لكترونية مقابل إنفاق 300 درهم أو أكثر في متاجر ا�زياء   .4

يمنح كوبون إلكتروني مقابل كل شراء بقيمة 300 درهم أو أكثر، سواًء تم تجميع المبلغ عن طريق فاتورة واحدة   .5
أو فواتير متعددة ضمن الفئة ذا الصلة من مول ا�مارات لدخول السحب على 4 جوائز كل منها بقيمة 500,000 

نقطة "شير"
يضاعف التسّوق من ضمن الفئات التالية اشتراككم في السحب:  .6

ا�زياء والمالبس والمنتجات الرياضية وخدمات الخياطة والمنسوجات ومالبس السباحة والبصريات والنظارات   –  
الشمسية

تقبل الفواتير يومي¶ خالل الحملة حتى إغالق المول ما عدا تاريخ 31 مارس حتى الساعة العاشرة مساًء  .7

للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى والمشاركة في الحملة يتوجب على المتسوقين تحميل تطبيق مكافآت   .8
"شير" 

لالشتراك في السحب على الجائزة الكبرى يتوجب على المتسوقين مسح إيصاالتهم عبر تطبيق مكافآت "شير"  .9

يحصل كل من الفائزين ا�ربعة على 500,000 نقطة "شير" لكل منهم. بمعدل فائز واحد أسبوعي¶   .10

يجري السحب في 17، 24، 31 مارس و 7 أبريل  .11

قد يتم تعديل تاريخ وأوقات السحب مع أو دون إشعار مسبق  .12

يتم إعالم الفائز عبر رقم الهاتف الذي تم تقديمه خالل التسجيل  .13

على الرابح إبراز إيصال الشراء والرسالة النصية التي استلمها عبر برنامج الكوبونات ا�لكترونية مع إبراز بطاقة هوية   .14
أصلية/ نسخة عن جواز السفر بصالحية سارية الستالم الجائزة

على العمالء إبالغ مكتب خدمة العمالء وتقديم إيصاالت االستبدال ا�صلية في حال عدم استالم رسالة نصية أو   .15
بريد إلكتروني تؤكد حصولهم على الكوبونات

يجب استالم الجوائز خالل 60 يوم¶ من ا�عالن عن الفائزين  .16

الجوائز عبارة عن نقاط مكافآت "شير"   .17

ال يتأهل موظفي دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري/مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ووكاالتهم ا�عالنية   .18
للمشاركة هذا العرض الترويجي 

ال يحق لموظفي ومالكي المحالت التجارية ومجموعة شركات ماجد الفطيم ومورديهم والمستأجرين   .19
والموظفين وأسرهم المباشرة المشاركة في هذه الحملة الترويجية

في حال االشتباه بوجود أي احتيال، تحتفظ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسّوق في   .20
دبي بحقها في استبعاد الفائز بالجائزة

تعتبر المشاركة في السحب بمثابة إذن للجهات الراعية ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الستخدام   .21
معلومات المشارك الشخصية، المقدمة �غراض النشر والتسويق، دون أن تتحمل كل من مؤسسة دبي 

للمهرجانات والتجزئة والجهات الراعية أي مسؤولية من أي نوع
إن قرار مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هو قرار نهائي وملزم، ولن يتم قبول أي مراجعة بهذا الخصوص من   .22

أي شخص يدخل السحب
ال تشمل هذه الحملة الترويجية مشتريات بطاقات "هديتي" وإيصاالت الصرافة والمعامالت المصرفية وفواتير   .23

المياه والكهرباء 
ال تقبل الفواتير ا�لكترونية   .24

ال يمكن استبدال الجوائز نقدÊ أو استعادة قيمتها    .25

تطّبق شروط وأحكام أخرى   .26

شروط و أحكام العرض

حملة الربيع/الصيف
(عرض "شير") 


