
شروط و احكام فيزا:

تنطبق الشروط واألحكام العامة ALL - أكور حياة بال حدود على عرض ]ALLxVISA[ ويجب أن تكون عضوًا في ALL - أكور . 	
حياة بال حدود لالستفادة منه.

هذا العرض مؤهل ألعضاء ALL ، بغض النظر عن حالة عضويتهم.. 	
يمكن استخدام خصم 50٪ على المطاعم وأي تجربة مؤهلة أخرى بالتزامن مع اإلقامات الفندقية أو الزيارات بدون إقامة في . 	

الفندق.
يجب حجز سعر ]ALLxVISA[. إذا لم يكن هذا السعر متاحَا، فال يمكن للعضو االستفادة من العرض.. 	
لالستفادة من هذا العرض، يجب على أعضاء برنامج الوالء ALLالتسجيل في العرض بين ]	0/07/0	0	[ و ]0	/0/09	0	[ حتى . 5

59:		 مساًء بتوقيت وسط أوروبا قبل إقامتهم بالضغط على زر »تسجيل الدخول« ثم اتباع التعليمات. فقط الحجوزات التي 
تتم بعد التسجيل الناجح عبر زر تسجيل الدخول هي المؤهلة لعرض المكافأة هذا. هذا العرض متاح فقط لحاملي بطاقات 

فيزا، الذين استلمو مباشرًة المراسالت اإللكترونية المرسلة بما في ذلك عنوان الرابط الخاص بالعرض.
يمنح هذا العرض أعضاء ALL، بصرف النظر عن حالة عضويتهم، مضاعفة نقاط المكافأة التي يكسبونها في ]	[ عند اإلقامة . 	

في أي فندق مسجل في برنامج الوالء ALL - أكور حياة بال حدود.
يتم اكتساب النقاط بناًء على قيمة النقاط التي يضيفها الفندق للعضو بعد إقامة مؤهلة، وفقًا لشروط االستخدام العامة لـ 	 

ALL - أكور حياة بال حدود ووفقًا للفئة الكالسيكية.
عند االنتهاء من اإلقامة، سيتم إضافة النقاط إلى حساب العضو في عمليتين منفصلتين:	 
 	
النقاط المقابلة لقيمة النقاط التي كان سيتم منحها لعضو ALL -  أكور حياة بال حدود في حال عدم االشتراك في العرض 	 

ستضاف إلى حساب العضو في المعاملة األولى؛ و
سيتم إضافة نقاط المكافأة اإلضافية المكتسبة عن طريق االشتراك في العرض إلى حساب العضو في المعاملة الثانية، 	 

المقابلة لعدد نقاط المكافأة التي ال يزال العضو مؤهاًل للحصول عليها حتى يتم إضافة إجمالي عدد نقاط المكافأة مضروبًا 
في ]	[ عند إتمام المعامالت االئتمانية الخاصة بالنقاط.

على سبيل المثال، سيحصل عضو ALL - أكور حياة بال حدود الذي حصل على 50	 نقطة فئات و 50	 نقطة مكافأة لإلقامة 	 
المؤهلة على:

 	.))X	 نقطة مكافأة إضافية لعروض ضعفي النقاط مرتين 	50
يمكن استخدام هذا العرض فقط  ثالث مرات ]	[ فقط لكل عضو خالل فترة صالحيته. أول إقامة يتم حجزها وإتمامها بعد 	 

التسجيل في العرض تكون مؤهلة للحصول على رصيد نقاط المكافأة، وفقًا لشروط العرض.
األوسط . 7 الشرق  المشاركة في  الفنادق  أحد  ]		/	0/		0	[ في  إلى   ]	0	0/07/0	[ العضو من  إقامة  العرض على  يسري هذا 

.]	0	0/09/	0[ )CET( مساًء توقيت وسط أوروبا 		حتى 59: ،]	0	0/07/0	وإفريقيا، وتم حجزه بين ]
الحد األدنى لإلقامة هو ليلة واحدة.. 	
تعتبر اإلقامات المتتالية )تسجيل الوصول والمغادرة في اليوم ذاته( في الفندق ذاته، بمثابة إقامة واحدة. تخول هذه اإلقامة . 9

الفردية االستفادة من عرض ]ALLxVISA[ لمرة واحدة فقط.
تعتبر أية إقامة في إطار هذا العرض هي عبارة عن حجز واحد )	( قام به أحد أعضاء ALL  لغرفة واحدة أو عدة غرف. بمعنى . 0	

آخر، سيتم اعتبار الحجوزات التي تتضمن أكثر من غرفة في نفس الوقت على أنها إقامة واحدة )	( فقط. يتم أخذ تاريخ تسجيل 
المغادرة األول في االعتبار ويحسب على أساسه عدد نقاط المكافأة والفئات.

وبعبارة أخرى، سيكسب عضوALL  النقاط والليالي المؤهلة للغرفة التي إخالؤها أواًل.	 
لكي تكون مؤهاًل للحصول على هذا العرض، يجب حجز اإلقامات مباشرًة عبر شبكة أكور )عبر مواقع أكور اإللكترونية الرسمية، . 		

أو تطبيقاتAccor All  للهاتف المحمول، أو مركز االتصال ALL ، أو مباشرًة في أحد الفنادق( أو من خالل وكالة سفر تقليدية 
يكون نظام حجزها تلقائيًا متصل بمكتب أكور للحجز. لن تكون اإلقامات المحجوزة عبر موّرد أو منّظم رحالت أو وكيل سفر عبر 

اإلنترنت تابع لجهة خارجية )مثلexpedia.com  أو booking.com، إلخ( مؤهلة لهذا العرض.
يجب على األعضاء إدخال رقم بطاقة الوالء ALL - أكور حياة بال حدود عند إجراء الحجز، وإبراز البطاقة في مكتب استقبال . 		

الفندق عند تسجيل الوصول.
تضاف نقاط المكافأة إلى حساب العضو في غضون 0	 أيام من تسجيل المغادرة.. 		
ال يسري هذا العرض بالتزامن مع أية عروض ترويجية أو مزايا أخرى وال ينطبق على المجموعات.. 		

في حال استوفت إقامتك الشروط واألحكام المّطبقة ألكثر من عرض في نفس الفترة، فإن نقاط المكافأة المرتبطة بالعرض 	 
األكثر سخاًء )أي العرض الذي يتيح لك كسب أكبر عدد من نقاط المكافأة( سيتم إضافتها إلى حسابك.

اإلقامات التي تم حجزها بشكل كلي أو جزئي باستخدام نقاط المكافأةALL  غير مؤهلة هذا العرض.. 5	
يخضع هذا العرض للتوافر. تطبق شروط وأحكام المبيعات العامة على األسعار العامة المحجوزة الخاصة بكل فندق.. 		
يرجى تزويد الرمز التالي 77		0	0 عند تواصلك مع مراكز اتصال أكور أو مراكز خدمة العمالء المتعلقة بهذا العرض.. 7	
تخضع الحجوزات للضرائب واللوائح المحلية باستثناء ضريبة القيمة المضافة ورسوم البلدية ورسوم السياحية.. 		
ال يسري هذا العرض على أي خدمات أو تجارب أخرى ال تقدمها الفنادق المشاركة.. 9	
يعتمد هذا العرض على أفضل سعر متاح في الفنادق المشاركة.. 0	
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