
• Valid for Economy Class and Business Class bookings made only at emirates.com 
for Emirates services only.

• When booking from emirate.com homepage you must enter the following 
promotional code to avail the discount – KWABK17

• Discount is up to 12% and not a flat rate of 12%.
• Business Class: Up to 12% discount.
• Economy Class: Up to 11% discount.
• Eligibility: Al Ahli Bank of Kuwait Visa Credit, Prepaid & Debit cardholders.
• No service fee when booking online for this campaign.
• Bookings:  February 9th 2020 to 30th April 2020.
• Travel: February 9th 2020 to 30th October 2020.
• Conditions applies for each fare/ticket purchased.
• Check “Fare Conditions” from an online quote to view all applicable fare 

conditions, penalties and date change fees.
• Fare will be calculated on the existing market fare at the time of booking.
• All fares are subject to availability of the required sub-booking class at the 

time of booking and airfare may change without notice unless airfare is 
ticketed.

• Tickets prices may get affected with other local Emirates offers
• All information is correct at the time of publishing. Details are subject to 

change and further terms and conditions may apply.
• Tickets can only be purchased through the Emirates online system.
• Jeddah & Madinah destinations are not included in the offer.
• For more details please contact Emirates Kuwait Office: 

- Phone: +965 2205 5155 
- Saturday - Wednesday: 09:00-17:00 hours 
- Thursday: 09:00-16:30 hours

عرباملوقع 	 تتم  التي  الأعمال  رجال  ودرجة  ال�سياحية  الدرجة  حجوزات  جميع  على  �ساٍر   العر�ض 
emirates.com لرحالت طريان الإمارات فقط.

من  	 ل�ستفادة   KWABK17 التايل  الرمز  بادخال  عليك  المارات  طريان  �سفحة  من  احلجز  عند 
العر�ض.

اخل�سم ي�سل لغاية 12 % ولي�ض 12 % على جميع الرحالت. 	
درجة رجال الأعمال: خ�سم لغاية 12 % 	
الدرجة ال�سياحية: خ�سم لغاية 11 % 	
امل�ستفيدون من العر�ض: حاملي بطاقات فيزا البنك الأهلي الكويتي الئتمانية، الدفع امل�سبق وال�سحب الآيل. 	
ل توجد ر�سوم خدمة عند احلجز عرب الإنرتنت مبوجب هذا العر�ض. 	
للحجز: من 9 فرباير 2020 وحتى 30 اأبريل 2020 . 	
لل�سفر: من 9 فرباير 2020 حتى 30 اأكتوبر 2020. 	
ل ميكن ال�ستفادة من هذا العر�ض باأثر رجعي / اأو فيما يتعلق باحلجوزات القائمة. 	
تطبق ال�سروط لكل �سعر/ تذكرة يتم �سراوؤها. 	
يرجى التحقق من »�سروط الأ�سعار« املتاحة على املوقع لالطالع على جميع �سروط الر�سوم املطبقة،  	

والغرامات ور�سوم تغيري مواعيد ال�سفر.
يتم احت�ساب �سعر التذكرة وفقًا ل�سعر ال�سوق يف وقت احلجز. 	
تخ�سع جميع الأ�سعار لتوفر احلجز على الدرجة املطلوبة وميكن تعديل ال�سعر من دون �سابق اإ�سعار ما  	

مل يكن قد مت اإ�سدار التذكرة.
ا�سعار تذاكر العر�ض قد تتاأثر بعرو�ض حملية اأخرى من طريان الإمارات. 	
جميع املعلومات �سحيحة عند ن�سرهذا الإعالن. تخ�سع التفا�سيل للتعديل وقد تطبق �سروط واأحكام اإ�سافية. 	
ميكن �سراء التذاكر فقط من خالل نظام طريان الإمارات عرب الإنرتنت. 	
الرحالت الى جدة واملدينة املنورة م�ستثناة من هذا العر�ض. 	
للمزيد من التفا�سيل يرجى التوا�سل مع مكتب طريان المارات يف الكويت:  	

- هاتف: 5155 2205 965+ 
- من ال�سبت الى الربعاء:  09:00 �سباحا  – 17:00 م�ساًء 

- اخلمي�ض 09:00 �سباحًا  – 16:30 م�ساًء

الشروط واألحكام
TERMS AND CONDITIONS


