
We,  ……………………………………………………………………….  (hereinafter  referred 

to as “Second Party”) agree to renew the Agreement and 

the Offer automatically from the expiry date of the Offer, and 

we express our approval of the partnership with DSOA Loyalty 

Program Card  , (hereinafter referred to as “First Party”) in 

accordance with the terms and conditions of the Company. 

1. Either Party may terminate this Agreement at any

time, provided that the other party is notified at least

15 days before the date of termination.

2. Marketing files shall be editable, so that the First Party 

can take copies of them or the images files attached to

the offers.

3. The Second Party shall provide discounts to all DSOA

Loyalty Program Card cardholders, provided that the

DSOA Loyalty Program Card are valid.

4. The offer made by the Second Party shall include any

new DSOA Loyalty Program Card issued by the First Party,

for the benefit of the Members at a later date and as the

case may be.

5. Under this agreement, the first party agrees to

display Counter Stand and/or DSOA Loyalty Program

Card stickers in all locations of the Company.

6. Except as provided in Section 4, the Second Party may

not be entitled to request other identity card or other

cards from DSOA Loyalty Program Card Members.

7. All correspondence under this Agreement shall be

sent by hand, fax, registered mail or e-mail, provided

that in all cases where delivery by hand, e-mail or fax is

made after

2.30 pm on business days or non-business days, is

deemed to have taken place at 8.00 am on the

following business day.

8. The First Party may terminate the agreement in case

of violation of any of the above terms and conditions. In

case of termination, all information about the company

will be removed from DSOA Loyalty Program Card

channels.

9. On quarterly basis the company must provide a report

with the number of DSOA Loyalty Program Card visitors

and volume of sales done.

We express our approval to partnering with DSOA Loyalty 

Program Card as per DSOA Loyalty Program Card Terms and 

Conditions. 

Name  : 

Signature Date: 

الثاني”  ب”الطرف نحن ”......................................................”، (ويشار اليه في مايلي           

ري  انتهاء العرض، و نحن نعرب عن  خ) نوافق على تجديد االتفاقية والعرض تلقائيا من تا

يشار إليه فيما بعد  دبي للسيليكون الوالء لواحه بطاقه  برنامج  موافقتنا على الشراكة مع  

(بطرف األول) وفقا لشروط وأحكام الشركة  

االطرف يجوز ألي طرف إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت بشرط إخطار  .1

ريخ اإلنهاء 15اآلخر بهذه الرغبة قبل  .يوم على األقل من تا

يجب أن تكون اللغات قابلة للتحرير بحيث يستطيع الطرف األول أخذ .2

..نسخ منها أو الملفات المرفقة للعروض

بطاقة  الخصومات لجميع حاملي يجب على الطرف الثاني بتقديم  .3

رية الصالحية على   للسيليكونء لواحه دبي  الوال   أن تكون البطاقات سا

جديدة يشمل العرض المقدم من قبل الطرف الثاني أي بطاقات  .4

في وقت الحق وعلى حسب األعضاءيصدرها الطرف األول لصالح 

 .الحالمقتضيات 

/ أو وبموجب هذه االتفاقية توافق الشركة على عرض كاونتر ستاند .5

 في جميع مواقعها ء لواحه دبي للسيليكونالوال   بطاقة ملصقات 

باستثناء ما ورد في البند الرابع ال يحق للطرف الثاني طلب بطاقة .6

 ء لواحه دبي للسيليكون الوال الهوية أو أي بطاقات أخرى من أعضاء  

ت بموجب هذه االتفاقية باليد أو الفاكس أو الترسل جميع المراس .7

 البريد المسجل أو البريد اإللكتروني على أن يشترط في كافة الحاالت

التي يتم فيه التسليم باليد أو بالبريد اإللكتروني أو الفاكس بعد الساعة 

يوم العمل أو في غير يوم العمل، يعتبر بأنه قد تم في  من 2.30

.من صباح يوم العمل التالي  8.00الساعة 

يجوز للطرف األول إنهاء االتفاقية في حالة مخالفة أي من الشروط .8

 المعلومات  ه. وفي حالة اإلنهاء، ستتم إزالة جميعال واألحكام المذكورة أع

 . لواحه دبي للسيليكون   الوالء   بطاقة   المتعلقة بالشركة من قنوات اتصال

بطاقة  يجب على الشركة تقديم تقرير ربع سنوي عن عدد زوار  .9

 .المنجزةوحجم المبيعات   ء لواحه دبي للسيليكونالوال 

وفًقا   ء لواحه دبي للسيليكونالوال  بطاقة أعرب عن موافقتنا على الشراكة مع برنامج 

 . لواحه دبي للسيليكون  وأحكاملشروط 

:   االسم 

 :         التوقيع  

Terms and conditions: 


