STARZPLAY and Mastercard Offer
Offer: Get 50% off on a 3 months subscription plan
1. Promotion Period
The Promotion will commence on 2 November 2020 and continue until 31 January 2021
(“Promotion Period”). For the avoidance of doubt, the term of this Agreement will
commence on the Effective date and terminate at the expiry of the Promotion Period
(“Term”).
2. Terms of Promotion
o The discount can be availed by: 1) A win-back subscriber that terminated their
subscription to the STARZPLAY Service, who has elected to reactivate their
STARZPLAY Service and who pays for such subscription using a Mastercard card,
regardless of which card type was previously used, 2) an existing subscriber who is
currently paying through another payment method and who elects to change their
current payment method to a Mastercard card; and 3) a new subscriber to the
STARZPLAY Service paying with a Mastercard card.
o The discount cannot be availed by a current subscriber to the STARZPLAY Service
that is using a Mastercard card as payment form.
o Only individual’s resident in one of the Territories, who are over eighteen and who hold
a valid Mastercard card may avail of the Promotion.
o The Promotion shall not be not valid with other in-house offers, discount cards, bundle
promotions or vouchers.
o The Promotion shall be limited to one use per Mastercard card. For the avoidance of
doubt a Mastercard cardholder can only avail the Promotion once per Mastercard card.
o The discount shall be for the Promotion Period only.
o The discount is on the prevailing retail price of STARZPLAY, which may be changed at
any time, at STARZPLAY’s sole discretion.
o The discount is not valid in conjunction with any other discount, promotion or offer.
o The discount may not be redeemed for cash.
o The discount may be availed by new Mastercard cardholders visiting a dedicated
landing page.
o The discount is applicable only when subscribing directly with STARZPLAY on the
monthly payment plan.
o The discount will be active for 3 months as far as subscriber is active.
o Subscriptions purchased pursuant to this offer are non-transferable.
o The discount will become null and void once a subscription is cancelled, regardless of
whether such subscriber re-activates or re-subscribes.
o The discount is valid during the Promotion Period only.
o The subscription cannot be cancelled by a subscriber within the first 30 days following
subscription.
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o
o

The offer can be withdrawn at any time during the Promotion Period at Mastercard or
STARZPLAY’s discretion.
All subscribers must abide by and are bound by STARZPLAY’s terms and conditions.
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عرض  STARZPLAYوماستركارد
احصل على خصم  %50على اشتراكك لمدة  3شهور
الشروط واألحكام
 -1مدة العرض الترويجي
سيبدأ العرض الترويجي في  2نوفمبر  2020ويستمر حتى  31يناير ( 2021فترة العرض الترويجي) .لتجنب وجود أي شك ،ستبدأ صالحية مدة
هذه االتفاقية منذ تاريخ السريان وتنتهي عند انتهاء فترة العرض الترويجي (المدة).
 -2الشروط واألحكام:
 الخصم يستطيع اإلستفادة منه )1 :مشترك قديم قد انهى اشتراكه في خدمة  ،STARZPLAYواختار أن يعيد تفعيل اشتراكه من جديد في
خدمة  STARZPLAYمستخد ًما بطاقة الماستركارد كوسيلته في الدفع ،بغض النظر عن أي نوع بطاقة تم استخدامها مسبقاً )2 ،مشترك
حالي يدفع بواسطة طريقة دفع مختلفة واختار أن يغير وسيلة الدفع إلى بطاقة ماستركارد؛  )3مشترك جديد في خدمة STARZPLAY
يدفع بواسطة بطاقة ماستركارد.
 الخصم ال يستطيع االستفادة منه مشترك حالي في خدمة  STARZPLAYيستخدم بطاقة ماستركارد كوسيلته في الدفع.
 وحدهم المقيمين داخل واحدة من المناطق المعتمدة ،والذين يبلغون من العمر ثمانية عشر عا ًما أو أكثر ويحملون بطاقة ماستركارد سارية
يستطيعون االستفادة من هذا الخصم.
هذا الخصم غير ساري مع أي خصومات أو عروض أو قسائم أخرى.

 يقتصر هذا العرض الترويجي على استخدام واحد لكل بطاقة ماستركارد .لتجنب الشك يمكن لحامل بطاقة الماستركارد االستفادة من هذا
العرض مرة واحدة لكل بطاقة ماستركارد.
 الخصم ساري طوال فترة العرض فقط.
الخصم يتم على سعر التجزئة الساري لخدمة  ،STARZPLAYوهو قابل للتغيير في اي وقت وفقا لقرار.STARZPLAY

 هذا الخصم غير ساري مع أي خصومات أو عروض أخرى.
 هذا الخصم ال يمكن استرداده نقداً.
 الخصم يستطيع االستفادة منه حاملي بطاقات ماستركارد الجدد الذين يزورون صفحة االنترنت المخصصة لهذا العرض.
 يتم تطبيق الخصم فقط عند االشتراك مباشرة في خطة الدفع الشهرية على .STARZPLAY
 سيتم تفعيل الخصم لمدة  3شهور طالما أن المشترك نشط.
 االشتراكات التي يتم شراءها وفقا ً لهذا العرض غير قابلة للنقل أو التحويل.
 سيتم الغاء الخصم ويصبح باطالً بمجرد الغاء االشتراك ،بغض النظر عما إذا أعاد هذا المشترك تفعيل االشتراك.
 الخصم ساري طوال فترة العرض فقط.
 االشتراك ال يمكن الغاءه من قبل المشترك خالل الثالثين يوم األولى بعد االشتراك.
 يمكن سحب العرض أو الغاءه خالل فترة العرض من قبل ماستركارد أو .STARZPLAY
 جميع المشتركين ملزمين بشروط وأحكام .STARZPLAY
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