
 

MasterCard Buy 1 Get 1 Terms & Conditions 

 

MasterCard Buy1 Get 1 offers are subject to The Entertainer’s Rules of Use and 

restrictions.  

General: 

• Cardholders should present the offer(s) prior to requesting the bill or paying for tickets 

or service 

• Offers are not valid in conjunction with any other discount offers, promotions, special 

menu items, dining or loyalty programs 

• Offers and validity are subject to change 

• Cardholder must pay all charges with a valid MasterCard issued by a financial 

institution in Middle East or Africa 

Food & Drink Offers - A maximum of 4 offers can be redeemed per visit for a group of up 

to 8 or more people. Only one bill will be presented per table or group. The least 

expensive items (as listed on the offer) will be deducted.  

Beauty & Fitness Offers - When using Beauty & Fitness offers individually, you will pay 

full price for the first treatment/visit, then you will be provided with a voucher by the 

outlet for your second treatment, which will be complimentary. Alternatively, you can 

book a treatment/visit with a friend (subject to availability) and share the cost.  

Attractions & Leisure Offers - Offers for ‘Attractions & Leisure’ are to be shared by two 

or more people within the same visit. Terms & Conditions may vary with a number of 

activities so please refer to the individual offer/outlet for confirmation of minimum/ 

maximum number of people, age restrictions and safety guidelines. 

Hotels Worldwide Offers - Advanced reservations must be made at hotels prior to 

arrival. Offers are Subject to availability and specific terms and conditions apply. Please 

refer to the Hotel Rules of Use prior to making a hotel booking. 

 Exclusions - The Entertainer’s merchants reserve to right to exclude certain days, when 

they will not accept offers.  Full the full list of exclusion days please refer to the full 

version of The Entertainer’s Rules of Use. 



 

ماستركاردمن  1واحصل على  1الشروط واألحكام الخاصة بعروض اشتِر   

 Theالخاصة بـ قوانٌن االستخدام قٌود ولماستركارد من  1واحصل على  1ِر تعروض اشتخضع 

Entertainer. 

 :الشروط العامة

 الخدمات.تذاكر أو ال( قبل طلب الفاتورة أو دفع ثمن العروضم العرض )ٌقدتٌجب على حاملً البطاقات • 

الطعام  قائمةخاصة فً عناصر ومات أخرى، أو مع خصأو عروض بالتزامن مع أي عروض ال تسري ال• 

 .برامج الوالءمع أو 

 الصالحٌة.عروض وقد تتغٌر ال• 

صادرة عن وماستركارد من سارٌة المفعول باستخدام بطاقة رسوم الٌجب على حامل البطاقة دفع جمٌع • 

 .مؤسسة مالٌة فً منطقة الشرق األوسط أو أفرٌقٌا

 8زٌارة لمجموعة من كل عروض بحد أقصى فً  4 استبدالٌمكن  :المأكوالت والمشروباتعروض 

قل تكلفة الطلبات األسٌتم خصم  أو مجموعة.طاولة فقط لكل فاتورة واحدة قدٌم أشخاص أو أكثر. وسٌتم ت

 )كما هو موضح فً العرض(.

فسٌتوجب علٌك دفع المبلغ  الجمال واللٌاقة بشكل فرديعروض عند استخدام : الجمال واللٌاقةعروض 

جاناً فً المرة القادمة. أو من المركز المعنً لعالجك مقسٌمة حصل على ، ثم ستكامالً ألول زٌارة أو عالج

 .بٌنكما وتقاسم التكلفة ٌمكنك حجز العالج مع صدٌق )حسب التوفر(

شخصٌن أو أكثر فً نفس مخصصة للمشاركة بٌن والترفٌه  ةعروض السٌاح: والترفٌه ةالسٌاحعروض 

المحدد  ركزأو الم لذا ٌرجى الرجوع إلى العرض، عدد األنشطةحسب الزٌارة. قد تختلف الشروط واألحكام 

 وقٌود العمر وإرشادات السالمة.لألشخاص األقصى والحد األدنى للتأكد من 

لتوافر العروض تخضع قبل الوصول. مسبقاً الحجز فً الفنادق إجراء ٌجب ٌة: عروض الفنادق العالم

 حجز.القبل الخاصة بالفندق ٌرجى الرجوع إلى قواعد االستخدام  محددة.وأحكام شروط تطبق فٌها الغرف و

: ٌحق لـ االستثناءات The Entertainer لالطالع على . المحددة ٌاماألبعض عدم قبول العروض فً  

الخاصة بـ  الستخداماٌرجى الرجوع إلى النسخة الكاملة من قوانٌن المستثناة،  ٌاملألكاملة القائمة ال The 

.Entertainer 


