عرض ألعاب برينجلز في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا 2021
األسئلة المتكررة
س :كم يجب أن يكون عمري للدخول في العرض؟
ج :هذا العرض الترويجي مفتوح فقط لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  18عاما أو أكثر.
س :إذا لم أكن من أي دولة من الدول المشاركة ،فهل ال يزال بإمكاني المشاركة في هذا
العرض الترويجي؟
ج :االشتراك في العرض مفتوح فقط للمقيمين في أي من الدول المشاركة ،الذين تبلغ أعمارهم
عمان والبحرين وقطر
 18عاما أو أكثر .وهذه الدول تشمل السعودية واإلمارات والكويت و ُ
وفلسطين.
س :كيف يمكنني االشتراك في العرض الترويجي؟
ج :للدخول في العرض الترويجي ،ما عليك سوى شراء علبة برينجلز ،وإدخال التفاصيل
الخاصة بك والرمز الموجود على الجزء السفلي من العلبة ،على موقعنا اإللكتروني
https://www.pringles.com/menatgaming.htmlاضغط هنا للحصول على الشروط
واألحكام الكاملة.
ومع ذلك ،في المملكة العربية السعودية ،الشراء ليس ضروريا.
س :ما هي المنتجات التي يقدمها هذا العرض الترويجي؟
ج :العرض الترويجي متاح لجميع علب برينجلز.
س :لقد أدخلت بيانات خاطئة -هل يمكنني تغييرها بعد تقديم التفاصيل؟
ج :لألسف ،بمجرد إرسال النموذج ال يمكننا تغيير التفاصيل .لكن ال تنس أنه يمكنك إعادة
االشتراك لحد  5مرات في الساعة.
يمكنك التواصل معنا عبر الرابط https://www.pringles.com/ae/en/contact-
us.htmlإذا كنت ال تزال تواجه صعوبات في التقديم.
س :متى سأعرف فيما إذا كنت فائزا بجائزة ريزر كيشي؟
ج :في غضون  30يوم من إغالق المسابقة وإجراء السحب على الجوائز ،سيتم إعالم الفائزين
عبر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية أو رسالة على البريد اإللكتروني ،وفقا للتفاصيل التي تم
إدخالها.
س :متى سأعرف فيما إذا كنت فائزا برمز رصيد ريزر جولد بقيمة  5دوالرات؟

ج :سيتم إعالم الفائزين عبر البريد اإللكتروني بحسب التفاصيل المسجلة التي تم إدخالها.
وسيتلقى الفائزون رمزا عبر البريد اإللكتروني باإلضافة إلى تعليمات حول كيفية االستفادة من
على
معنا
التواصل
فيرجى
مشكلة،
أي
واجهت
إذا
الرصيد.
https://www.pringles.com/ae/en/contact-us.html
س :لقد فزت بجائزة بي دي اف رقمية ،كيف يمكنني المطالبة بها  /تنشيطها؟
ج :سيتم إرسال الجائزة عبر البريد اإللكتروني وفقا للتفاصيل المسجلة التي تم إدخالها ،أو يمكن
المطالبة بها في نهاية رحلة الموقع المصغر .للحصول على الجائزة ،يرجى اتباع التعليمات
البسيطة الواردة في البريد اإللكتروني.
س :لم أتلق بريدا إلكترونيا ،ماذا أفعل؟
ج :يرجى التأكد والتحقق من عنوان البريد اإللكتروني المسجل .إذا لم تتلق رسالة بالبريد
اإللكتروني رغم ذلك ،فيرجى االتصال بفريق الدعم لدينا من خالل الرابط التالي
https://www.pringles.com/ae/en/contact-us.htmlللمساعدة.
س :ما هي مدة العرض الترويجي؟
ج :يرجى االطالع على شروط وأحكام السوق الفردية .اضغط هنا للحصول على الشروط
واألحكام الكاملة.
ألي دعم واستفسارات إضافية ،يرجى التواصل معنا من خالل الرابط التالي
https://www.pringles.com/ae/en/contact-us.html
يرجى الضغط هنا لعرض الشروط واألحكام الكاملة.

