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*noon الشروط و االحكام لعرض فيزا و
سيحصل عمالء إتش إس بي سي مصر الذين يستخدمون بطاقات Visa   HSBC الخاصة بهم )ائتمان أو خصم( أثناء التسوق على 

منصات noon  ، على خصم بنسبة 20 ٪ عند تسجيل الخروج/ إتمام عملية الشراء بحد أقصى قدره 150 جنيه مصري.
الـــــعـــــرض: 

خصم بنسبة 20 ٪ بحد أقصى قدره 150 جنيه مصري  •
مدة العرض:  •

*  ابتدأ من 26 فبراير 2020 حتى 26 مارس 2020 )شامل كال التاريخين(  
صالحية العرض شهر واحد من تاريخ بدء الحملة **  *  

أنواع البطاقات المؤهلة لالستفادة من العرض:   •
يسري العرض على جميع بطاقات فيزا من إتش إس بي سي مصر )الخصم واالئتمان(  

العرض ساري على طلب واحد فقط لكل مستخدم  •
العرض ساري على بطاقات فيزا الصادرة من إتش إس بي سي مصر   •

ال يمكن استخدام العرض مع أية عروض أخرى   •
ال يطبق الخصم على بعض المنتجات   •
العرض متاح على  noon   مصر فقط  •

 noon يتم تحديد أهلية الحصول على هذا العرض بمعرفة فيزا و  *
noon يجوز تمديد فترة صالحية العرض أو تقصيرها بناًء على اتفاق متبادل بين فيزا و  **
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Visa and noon Offer Terms & Conditions*

HSBC Egypt customers using their HSBC Visa Cards (Credit or Debit) while shopping on noon.com 
platforms will enjoy a discount of 20% at checkout, subject to a limit of maximum EGP 150.

Offer: 

• Discount of 20% up to EGP 150

• Duration: 

 o Starts 26 February 2020 until 26 March 2020 (both days included)

 o Offer validity of one month from campaign start date**

• Eligible card types: Offer applies to all HSBC Visa Cards (Debit and Credit)

• Offer is valid for one order only per user

• Offer is valid on Egypt issued HSBC Visa cards 

• The offer cannot be used with other discount codes 

• Exclusions may apply on limited product selection

• The promotion is active in noon Egypt only

* Offer eligibility is solely determined by and between Visa and Noon

** Offer validity period may be extended or shortened based on mutual agreement between Visa & noon


