للتسوق والربح
ّ
مع محطات خدمة أدنوك

التسوق ،غسيل السيارة أو
التزود بالوقود،
ماكفآت عديدة بانتظارك مقابل لك عملية شراء تقوم بها عند
ّ
ّ
اشتر أكثر واحصل على تذاكر أكثر لتزيد من فرصك بالفوز.
تبديل الزيت مع السحوبات الشهرية.
ِ

أسئلة عامة
الرقم

اإلجابة

األسئلة الشائعة

1

إلى متى ستستمر الحملة الترويجية؟

تستمر الحملة الترويجية من  2مايو حتى  31يوليو 2022

2

كم عدد السحوبات؟

سيكون هناك سحب شهري لك يوم أحد في تمام الساعة  10:00صباحاً ،
حسب التواريخ األتية:
  6يونيو  4يوليو 1 -أغسطس

3

كم عدد الفائزين في حملة السحب؟

إجمالي عدد الفائزين سيكون 94

4

ما هي الجوائز التي ستوزع في السحب األول
( 6يونيو)

-

 10فائزين –  100غرام ذهب للك واحد
 10فائزين –  10آالف درهم للك واحد
 10فائزين – آيفون 13
 1فائز – وقود مجاناً لمدة عام (نقاط ماكفآت)
 1فائز – تبديل زيت مجاناً لمدة عام (نقاط ماكفآت)
 1فائز – غسيل سيارة مجاناً لمدة عام (نقاط ماكفآت)
سيارة شيفروليه اكمارو

5

ما هي الجوائز التي ستوزع في السحب الثاني
( 4يوليو)

-

 10فائزين –  100غرام ذهب للك واحد
 10فائزين –  10آالف درهم للك واحد
 10فائزين – آيفون 13
 1فائز – وقود مجاناً لمدة عام (نقاط ماكفآت)
 1فائز – تبديل زيت مجاناً لمدة عام (نقاط ماكفآت)
 1فائز – غسيل سيارة مجاناً لمدة عام (نقاط ماكفآت)
سيارة شيفروليه سيلفرادو

6

ما هي الجوائز التي ستوزع في السحب الثالث
( 1أغسطس)

-

 10فائزين –  100غرام ذهب للك واحد
 2فائزين –  250ألف درهم للك واحد
 10فائزين – آيفون 13
 1فائز – وقود مجاناً لمدة عام (نقاط ماكفآت)
 1فائز – تبديل زيت مجاناً لمدة عام (نقاط ماكفآت)
 1فائز – غسيل سيارة مجاناً لمدة عام (نقاط ماكفآت)
سيارة شيفروليه تاهو

7

هل يجب أن أكون مقيماً في دولة اإلمارات حتى يحق
لي دخول السحب؟

مسجال كعضو في برنامج "ماكفآت أدنوك" ،كما يجب أن
يجب أن تكون
ً
يكون لديك رقم هاتف صالح وبطاقة هوية إماراتية لالشتراك في السحب.

8

كيف أسجل في عضوية برنامج “ماكفآت أدنوك”؟

يمكنك التسجيل عن طريق تحميل تطبيق “أدنوك للتوزيع” أو بزيارة
إحدى محطات الخدمة واستخدام بطاقة الهوية اإلماراتية ،وسيساعدك
موظفينا في التسجيل.

9

هل يوجد عمر معين لالشتراك في السحب؟

يجب أن تكون في  18من العمر أو أكثر حتى يتسنى لك دخول السحب.

10

ما هي المعامالت التي تؤهل لدخول السحب؟

المعامالت المؤهلة لدخول السحب هي لك المعامالت التي تستوفي
شرط الحد األدنى لإلنفاق والتي ُسددت نقداً أو عن طريق البطاقة
المصرفية أو حساب محفظة أدنوك (لألفراد  /مسبقة الدفع)

11

ما هي المعامالت التي تؤهل لدخول السحب؟

المعامالت المؤهلة لدخول السحب هي لك المعامالت التي تستوفي
شرط الحد األدنى لإلنفاق والتي ُسددت نقداً أو عن طريق البطاقة
المصرفية أو حساب محفظة أدنوك (لألفراد  /مسبقة الدفع).

12

لدي حساب محفظة أدنوك للشراكت  /الدفع اآلجل،
هل بإماكني دخول السحب؟

االشتراك في السحب متاح فقط للمستخدمين أصحاب حسابات محفظة
أدنوك لألفراد  /مسبقة الدفع ،وليس لمستخدمي حساب محفظة
أدنوك للشراكت  /الدفع اآلجل.

13

هل يحق لي كموظف في “أدنوك للتوزيع” دخول
السحب؟

السحب مخصص فقط لعمالء “أدنوك للتوزيع” ،وال يحق للمديرين
والموظفين والمتعاقدين العاملين في “أدنوك للتوزيع” دخول السحب.

14

هل بإماكني دخول السحب مباشرة بعد التسجيل؟

بالطبع ،ننصحك باإلسراع في التسجيل في برنامج “ماكفآت أدنوك” إذا
لم تكن عضواً فيه ،والقيام بعمليات شراء في أي من محطاتنا لدخول
السحب.

15

ما هي منتجات وخدمات أدنوك المؤهلة لدخول
السحب؟

تنقسم المنتجات  /الخدمات المؤهلة لدخول السحب إلى فئتين :فئة
منتجات الوقود وغير الوقود .تشمل فئة منتجات الوقود أنواع الوقود:
إي بلس  91وخاص  95وسوبر  .98وتشمل فئة منتجات غير الوقود:
المشتريات التي تتم في متاجر التجزئة (باستثناء بعض المنتجات) وغسيل
السيارات وخدمات تبديل الزيت وعند شراء اسطوانات الغاز.

16

هل تؤهل جميع المنتجات في متاجر التجزئة لدخول
السحب؟

تم استبعاد بعض المنتجات في متاجر التجزئة من الحملة الترويجية،
وتشمل منتجات التبغ وبطاقات الهاتف ،وبطاقات سالك إلخ ...ولن يتم
احتساب قيمة هذه المنتجات ضمن المبلغ الذي تم إنفاقه في متجر
التجزئة.

17

كيف أدخل السحب؟

يتيح الدفع بواسطة محفظة أدنوك إماكنية دخول السحب تلقائياً لجميع
المعامالت المؤهلة .أما الدفع نقداً أو بواسطة البطاقة المصرفية فإنه
يتطلب التسجيل لمرة واحدة ،تستطيع بعدها استخدام بطاقة هويتك
اإلماراتية لدخول السحب.

18

أين يمكنني التأكد من عدد مرات دخول السحب؟

قم بتحميل تطبيق “أدنوك للتوزيع” للهاتف المحمول للتأكد من عدد مرات
دخولك السحب .يتم تحديث دخول السحب بعد لك عملية شراء.

19

كم مرة يحق لي دخول السحب إذا اكن لدي حساب
محفظة أدنوك مع مستفيدين إضافيين؟

سيتم إدراج جميع المعامالت المؤهلة للمستفيدين اإلضافيين اكشتراك
في السحب لصاحب الحساب الرئيسي الذي يستطيع رؤيتها عبر تطبيق
“أدنوك للتوزيع” .وفي حالة فوز الحساب في السحب ،سيتم إعالن صاحب
الحساب الرئيسي باعتباره الفائز.

20

متى سيتم إعالن أسماء الفائزين؟

في اليوم التالي بعد السحب

21

كيف سأعرف بفوزي بالسحب؟

سيتم اإلعالن عن أسماء الفائزين شهرياً عبر وسائل التواصل االجتماعي
وعلى الموقع اإللكتروني و تطبيق “أدنوك للتوزيع” للهاتف المحمول.
وفي حالة فوزك ،سيتم االتصال أيضاً برقم هاتفك المسجل لمناقشة
الخطوات التالية.

22

ما هو الوقت المتاح لي للمطالبة بالجائزة؟

لديك  14يوماً من تاريخ اإلعالن عن أسماء الفائزين لرد على ماكلماتنا
وتزويدنا بيانتك ألغراض التحقق،ومن ثم لديك  30يوماً الستالم الجائزة

23

كيف أصبح عضواً في برنامج “ماكفآت أدنوك”

هناك طرق مختلفة للتسجيل في البرنامج:

	1.من خالل تحميل تطبيق “أدنوك للتوزيع” للهاتف المحمول من متجر
غوغل بالي أو متجر آبل

	2.يمنك زيارة أي من محطات الخدمة واستخدام بطاقة الهوية اإلماراتية،
وسيساعدك موظفينا بلك رحابة صدر

المشاركة في السحب على الجوائز (يختلف مبلغ الحد األدنقداً بين منتجات
الوقود وغير الوقود)
المنتج

24

المبلغ الذي علي إنفاقه للحصول على تذكرة
المشاركة في السحب

ى
أو
باستخدام
البطاقة المصرفية
تذاكر مضاعفة عند
استخدام محفظة
أدنوك
نهاية األسبوع
(السبت واألحد)

الوقود
 60+درهماً (فرصة واحدة يومياً )
91

 1تذكرة

 2تذكرتان

98

95

 1تذكرة

 2تذكرتان

 3تذاكر

 6تذاكر

غير الوقود
 +10دراهم (فرصة واحدة للك
علمية شراء)

متاجر التجزئة ،وغسيل السيارات،
وتبديل الزيت وعند شراء اسطوانات
الغاز
 3تذاكر عند انفاق أكثر من 10
دراهم
 6تذاكر عند انفاق أكثر من 10
دراهم

تتضاعف جميع المشاراكت تلقائياً

