
Agoda

• Offer is valid for all meem Credit card holders.

• Offer is valid till 31 December 2022. 
• The Promotion is non-transferable, non-cumulative, 

cannot be exchanged for cash or other products and 
cannot be used in conjunction with any other discount, 
promotions, discounted items and fixed price items
(unless specified).

• Payment must be made with meem Visa Credit card.

• Please visit https://www.agoda.com/visamena to avail 
the discount.

• Agoda reserves the right to launch selected temporary 
"tactical offers" at higher discount levels for selected 
countries.

• The Promotion is subject to the terms and conditions 
of Agoda. In case of dispute, the decision of the bank 
and/or Agoda shall be final.

• The Promotion discount is applicable to 
accommodation room charges only (excluding local 
taxes, service fees, extra charges, personal 
consumptions and the like).

• The Promotion discount will only be displayed on the 
booking form of the Promotion landing page after 
entering a valid Visa payment card number.

• For the avoidance of doubt, the discount is applied to 
transactions that happen in the month the cardholder 
books, not when the hotel stay takes place.

• Visa International reserves the right to modify or 
cancel any or all these offers at any time and without 
notice.

 يسري العرض على جميع العمالء حاملي بطاقات فيزا ميم•
االئتمانية

يسري العرض حتى 31 ديسمبر 2022
 هذا العرض الترويجي غير قابل للتحويل، غير تراكمي، ال يمكن

 استبداله بمبالغ نقدية أو أي منتجات أخرى وال يمكن استخدامه مع
 أي خصومات أو عروض ترويجية أخرى أو على منتجات خاضعة الي

عرض ترويجي أو تحمل سعرًا ثابًتا - إال اذا تم ذكرها
يجب أن يتم الدفع باستخدام بطاقة فيزا ميم االئتمانية

https://www.agoda.com/ar-ae/visamenaيرجى الحجز من خالل      
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 يحتفظ موقع أجودا بالحق بإطالق "عروض تكتيكية" مؤقتة

بخصومات مرتفعة في دول مختارة
 يخضع العرض الترويجي للشروط واألحكام الخاصة بموقع

 أجودا. في حال حصول أي خالف أو نزاع، يعتبر قرار البنك و/أو
أجودا نهائًيا

 تتوفر خصومات العرض الترويجي على تكاليف حجز الغرفة فقط
 ال تشمل الضرائب المحلية، رسوم الخدمات، الرسوم)
(اإلضافية، االستهالك الشخصي وغيرها من التكاليف
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 سيتم عرض الخصم الخاص بالعرض الترويجي على نموذج
 الحجز الموجود على الصفحة الخاصة بالعرض وذلك بعد

إدخال رقم بطاقة فيزا سارية
 لتجّنب أي شكوك، سيتم احتساب الخصم على الدفعات

 التي تتم في الشهر الذي يقوم حامل البطاقة بالحجز
 خالله، وليش خالل الشهر الذي تتم فيه اإلقامة في

الفندق
 تحتفظ فيزا انترناشيونال بالحق في تعديل أو إلغاء بعض
 أو جميع هذه العروض في أي وقت وبدون الحاجة إلى أي

إشعار
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