
ُيمكنك استخدام هذه القسيمة لالستمتاع بخصم 10% على سعر الحجز في أي من الفنادق المشاركة في برنامج ضمان تقديم 	 
أفضل سعر اإلقامة لمدة تتراوح بين 1 و 28 لياٍل.

 	
يجب عليك سداد ثمن إقامتك عند إجراء الحجز. يسري هذا الخصم فقط على أول غرفة في الحجز، وسوف تحتاج إلى سداد 	 

السعر بالكامل ألي غرف أخرى في الحجز.
 	
ال يسري الخصم على أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف إضافية.	 
 	
الستخدام هذه القسيمة، يجب أن يكون عمرك 18 عاًما فأكثر، وأن تكون مقيًما في المنطقة العربية بالشرق األوسط. 	 
 	
يجوز استخدم هذه القسيمة فقط للحجوزات المجراة في الفترة ما بين 12:01 صباًحا بتوقيت ماونتن يوم 16 ديسمبر 2015 	 

و 11:59 مساًء بتوقيت ماونتن يوم 31 ديسمبر 2020 على النسخة العربية من موقع Hotels.com ولفترة إقامة يقع تاريخ 
التوفر، وللشروط  2021. تخضع الحجوزات لمدى  31 مارس  2016 و  يناير   1 الفترة ما بين  تسجيل الوصول الخاص بها في 

واألحكام الخاصة بالفندق.
 	
ال يمكن استخدام هذه القسيمة فيما يلي:	 
حجوزات الباقات، كما هو الحال عند حجز فندق + رحلة طيران	   
الحجوزات المجراة عن طريق خدمات سفر األفواج	   
الحجوزات التي يتم دفعها في الفندق	   
الحجوزات التي يتم دفعها بالُعمالت األجنبية	   
الحجوزات في الفنادق غير المشاركة	   
الحجوزات التي ُتجرى قبل استالم القسيمة	   
 	
 	https://ar.hotels.com/page/ar-hotel- إلى  االنتقال  ُيمكنك  المشاركة،  غير  بالفنادق  كاملة  قائمة  على  للحصول 

exclusions/?pos=HCOM_ARABIC& تخضع الفنادق المشاركة للتغيير في أي وقت.
 	
ُيمكنك استخدام هذه القسيمة إلجراء خمس حجوزات بحد أقصى، ويجب استخدامها بشكل كامل في كل مرة. وبعد إجراء 	 

الحجوزات الخمسة، لن تتمكن من استخدام هذه القسيمة مرة أخرى، حتى في حالة إلغاء حجز أو أكثر منها.
 	
هذه القسيمة صالحة ألول 60000 حجوزات يجريها جميع العمالء باستخدام هذه القسيمة. وستتاح لك الفرصة للتحقق من 	 

أنها ال تزال صالحة قبل إتمام الحجز. ال يسمح باستخدام أكثر من قسيمة واحدة لكل حجز.
 	
يمكن الجمع بين هذه القسيمة واألسعار المخفضة على موقع Hotels.com. ومع ذلك، ال يمكن استخدامها مع أي عرض 	 

ترويجي آخر على موقع Hotels.com، سواء أكان العرض مقدًما من قبل طرف آخر أو بطريقة أخرى.
 	
ال يمكنك جمع أموالك التي أنفقتها في ليالي برنامج Hotels.com™ Rewards أو استردادها عند استخدامك لهذه القسيمة.	 
 	
ُنزالء 	  الحصر،  المثال ال  بما في ذلك، على سبيل  التكاليف،  أو  الرسوم  أو  الضرائب  القسيمة على  تطبيق هذه  يمكنك  ال 

إضافيين أو مكالمات هاتفية أو رسوم اإللغاء أو ساحات انتظار السيارات أو أية تكاليف أخرى. يجب عليك دفع هذه الرسوم 
عند إجراء الحجز، أو في الفندق مباشرًة.

 	
ال يمكنك استبدال هذه القسيمة بالمال، وال يمكن نقلها أو بيعها. وتصبح القسيمة الغية حيثما يحظر القانون. أي استخدام 	 

غير مالئم للقسيمة محظور ويمكن تفسيره على أنه محاولة احتيال وتزوير. نحتفظ بالحق في تغيير العرض أو سحبه في أي 
وقت وإلغاء أية حجوزات تّم إجراؤها في حالة استخدام القسيمة في المضاربة أو الحجوزات الزائفة أو االحتيالية أو أية حجوزات 

تجرى حسًبا للطلب.
 	
وتخضع 	   )https://ar.hotels.com/customer_care/terms_conditions.html )انظر  المعتادة  واألحكام  الشروط  تسري 

جميع الحجوزات لمدى التوفر.
 	
يعتبر موقع Hotels.com هو المرّوج لهذا العرض.	 
 	
تخضع هذه الشروط واألحكام للقوانين المعمول بها في والية واشنطن ويتم تفسيرها في ضوئها.	 
 	
تلك الشروط واألحكام صادرة عن بشركة فيزا	 
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