Noon Grocery Offer Terms and Conditions:
Dubai First Cashback Card Campaign - Get 20% off on
your noon Grocery order - 07.01.2022 – 27.02.2022
(“the Offer”)
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

grocery purchases made at daily.noon.com
website or Noon Grocery mobile app in UAE
from 7th January until 27th February 2022 every
Friday 00:01 am to Sunday 23:59 pm UAE time
Dubai First Cashback card customers can get a
discount of 20% for a maximum discount of up
to AED 25 per weekend
A minimum spend of AED 50 is required
The offer will auto-apply at checkout when you
use your Dubai First Cashback card
The maximum discount that can be redeemed
during the campaign period is AED 25 per
weekend
Each customer is only eligible to receive a
maximum of One (1) transaction per weekend
with the above discount offer
The Offer is valid on full payment with Dubai
First Cashback cards only
This offer is not valid if the payment is made
through Apple pay or Samsung pay or noon
Credit
The offer shall be non-transferable, nonnegotiable, and non-encashable
This offer cannot be combined with any other
voucher or coupon code
In addition to the Terms and Conditions of this
offer, the FAB’s Master Terms and Conditions
for Credit Cards, as amended from time to
time, shall apply.

Classified: Internal\ FAB Internal

: الشروط واألحكام لعرض نون للمشتريات
 احصل على خصم- حملة بطاقة كاش باك من دبي فيرست
– 07.01.2022 - على طلب بقالة نون%20
)" ("العرض27.02.2022
 يسري العرض عند استخدام بطاقة كاش باك من دبي.1
فيرست للدفع على جميع مشتريات البقالة عبر
 أوdaily.noon.com اإلنترنت التي تتم على موقع
“ الهاتف المحمول فيNoon Grocery” تطبيق
27  يناير حتى7 اإلمارات العربية المتحدة من
 صبا ًحا حتى00:01  كل يوم جمعة2022 فبراير
 مسا ًء بتوقيت اإلمارات العربية23:59 األحد
المتحدة
 يمكن لعمالء بطاقة كاش باك من دبي فيرست.2
 بحد أقصى يصل%20 الحصول على خصم بنسبة
 دره ًما إماراتيًا في نهاية األسبوع25 إلى
 دره ًما إماراتيًا50  الحد األدنى لإلنفاق هو.3
 سيتم تطبيق العرض تلقائيًا عند الدفع عند استخدام.4
بطاقة كاش باك من دبي فيرست
 الحد األقصى للخصم الذي يمكن استرداده خالل فترة.5
 دره ًما إماراتيًا في نهاية األسبوع25 الحملة هو
) كحد1(  كل عميل مؤهل فقط لتلقي معاملة واحدة.6
أقصى في نهاية األسبوع مع عرض الخصم أعاله
 يسري العرض على السداد الكامل باستخدام بطاقة.7
كاش باك من دبي فيرست فقط
 هذا العرض غير صالح إذا تم السداد من خالل.8
noon  أوSamsung pay أوApple pay
Credit
 يجب أن يكون العرض غير قابل للتحويل وغير قابل.9
للتفاوض وغير قابل للتحصيل
 ال يمكن دمج هذا العرض مع أي قسيمة أو رمز.10
قسيمة آخر
 تطبق،  باإلضافة إلى شروط وأحكام هذا العرض.11
الشروط واألحكام العامة لبطاقة االئتمان من بنك
. بصيغتها المعدلة من وقت آلخر، أبوظبي األول

