
 

 

 
 Visa Apple   – Garena Free Fire 

 

 

• This offer is only available to meem Credit card holders 

via the dedicated promotion page: 

https://cemeacardoffers.com/appleoffer 

• Each meem Credit card holder can redeem only 1 

promo code throughout the promotion period. 

• Promo code is valid between January 09, 2023, to June 

20, 2023, starting from 9:00 AM on the first day and 

ending at 11:59 PM on the last day. 

• Promo code is eligible only for iOS device users in 

Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Morocco, 

Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab 

Emirates  

• To redeem an offer, meem Credit cardholders should 

visit the promotion page, validate their Credit card and 

redeem a promo code. 

• Promo code that the user will receive is generated by 

the App Store and can be redeemed only for Garena 

Free Fire game  

• Promo code is valid only for 1 transaction from 1 Apple 

ID during the promotion period. 

• The offer is subject to terms and conditions of App 

Store. In case of dispute, the decision of Apple and Visa 

shall be final.  

• Promotional code is not for resale, has no cash value, 

and will not be replaced if lost or stolen 

وي    ج قة ميم االئتمانية  هذا العرض متاح فقط لحاملي بطا • خالل صفحة التر

 https://cemeacardoffers.com/appleoffer: المخصصة
ي واحد فقط طوال  ميم االئتمانية يمكن لكل حامل بطاقة  • داد رمز ترويج  استر

ة العرض  ي فتر ويج    التر

ة من  • ي الفتر
ي صالح ف  ويج  بدًءا   ،2023يونيو   20إىل  2023يناير  09الرمز التر

ي اليوم األول وينتهي الساعة   9:00من الساعة 
ي   11:59صباًحا ف 

مساًء ف 

  اليوم األخت  

ي صالح فقط لمستخدمي أجهزة  • ويج  ي البحرين ومرص    iOSالرمز التر
ف 

ان وقطر والمملكة العربية السعودية  واألردن والكويت ولبنان والمغرب وعم 

 واإلمارات العربية المتحدة
زيارة صفحة   طاقة ميم االئتمانية، يجب عل حاملي بلالستفادة من العرض •

وي    ج داد رمز العرض  االئتمان والتحقق من صحة بطاقة المخصصة التر واستر

ي  ويج   التر

ي الذي سيحصل عليه المستخدم يتم إنشاؤه بواس  • ويج  طة متجر  الرمز التر

ي لعبة
داده فقط ف     Garena Free Fire التطبيقات ويمكن استر

ي صالح فقط لمعاملة واحدة من معرف   • ويج  واحد خالل    Appleالرمز التر

ي  ويج  ة العرض التر  .  فتر

وط وأحكام متجر التطبيقات  • ي حالة و يخضع العرض لشر
اع،ف  يكون   الت  

   نهائًيا Visa و Apple قرار

ي غت  مخصص إلعادة  • ويج  ولن يتم   نقدية،وليس له قيمة  البيع،الرمز التر

ي حالة فقدانه أو رسقته
  استبداله ف 


