
 

10% off Dubai Duty Free 
Terms & Conditions 

PROGRAMME SUMMARY: 
"10% off at Dubai Duty Free" is a feature of The Dubai Duty Free American Express Card in the UAE. The 10% discount will be 
deducted from the bill amount at a Dubai Duty Free establishment and the discounted amount would be billed to your Dubai Duty 
Free Credit Card over the counter. 

 

DEFINITIONS: 
"AEME" - AMEX (Middle East) B.S.C. (c) – Emirates (AEME), its successors, assigns, subsidiaries, branches and sister 
and parent companies. "Cardmember/s" - Customers of AEME holding valid Dubai Duty Free American Express Card 
issued by AEME in the UAE. 

 
 

The 10% discount is not applicable on the following items & brands at the Dubai Duty Free: 
 Cameras and Accessories 

 Electronics 

 Gold 

 Magazines and Stationery 

 Telephone Cards 

 Gift Vouchers 

 Gold Rush 

 DXB Travel Pack 

 Crystalix 

 Fashion Brands - Burberry, Tory Burch, Hermes, Chanel & Gucci 

 Watch Brands - Burberry, Christian Dior, Fendi, Seculus, Just Cavalli, Maurice Lacroix, EA Swiss & Rolex 

 

The 10% discount is not applicable on following Locations: 
 Cargo Village 

 Hatta Border Shop 

 Public Shops in Dubai International and Al Maktoum International Airports. 

 

 
GENERAL CONDITIONS: 

 
1) AEME reserves the right to change the discount percentage amount and items, and brands & locations on which the discount 
would be applicable at its own discretion. AEME will not be required to provide any explanation on this regard. 

 

2) AEME’s failure to enforce a particular Term or Condition does not constitute a waiver of that Term or Condition by AEME. 
 

3) AEME reserves the right to terminate the programme at any time without notice. AEME also reserves the right to change the 
programme’s Terms and Conditions at any time. 

 
4) All questions or disputes regarding eligibility for the programme will be resolved by AEME at its sole discretion. 

 
5) The Cardmembers’ Card Accounts must be active and regular in order to avail of the programme. 

 
6) The Terms and Conditions governing this programme are in addition to and not in substitution of the Cardmember Agreement. 

 
7) This programme is subject to the terms and conditions of Dubai Duty Free. Cardmembers may not be able to combine this 

programme with certain offers from Dubai Duty Free and should inquire of the same separately with Dubai Duty Free. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) is regulated and licensed by the Central Bank of Bahrain as a Financing Company.  
AMEX (Middle East) B.S.C. (c) – Emirates is regulated and licensed by the Central Bank of the UAE as the branch of a Financing Company. 



 

 

خصم في  ٪10شروط وأحكام الحصول على 

 سوق دبي الحرة
 موجز البرنامج:

من مبلغ  ٪10خصم في سوق دبي الحرة" هي ميزة توفرها بطاقة أمريكان إكسبريس لسوق دبي الحرة في دولة اإلمارات. يتم استقطاع خصم  10٪"

 الفاتورة في مقر سوق دبي الحرة ويتم بشكل مباشر إصدار فاتورة بالمبلغ المخصوم بخصوص بطاقة السوق الحرة دبي االئتمانية الخاصة بك.

 

 التعريفات:

طرفها وشركاتها والمتنازل إليهم من عمالؤها اإلمارات و –": أميكس )الشرق األوسط( ش.م.ب )مقفلة( أمريكان إكسبريس الشرق األوسط"

 الفرعية وفروعها وشركاتها الزميلة وشركاتها األم.

 

"عضو/أعضاء البطاقة": عمالء أمريكان إكسبريس الشرق األوسط الذين يحملون بطاقة أمريكان إكسبريس لسوق دبي الحرة سارية المفعول 

 صادرة عن أمريكان إكسبريس الشرق األوسط في دولة اإلمارات.

 

 

 على األصناف والعالمات التجارية التالية في سوق دبي الحرة: ٪10ال ينطبق خصم 

 الكاميرات والملحقات 
 األجهزة اإللكترونية 
 الذهب 
 المجالت واألدوات المكتبية 
 بطاقات الهاتف 
 قسائم الهدايا 
 جولد رش 
 حزمة السفر إلى مطار دبي الدولي 
 كريستاليكس 
  وشانيل وغوتشي.عالمات األزياء: بربري وتوري بورش وهيرميس 
 يوليس وجاست كافالي وموريس الكروا وإيه إيه سويس ورولكس.كعالمات الساعات: بربري وكريستيان ديور وفيندي وسي 

 على المواقع التالية: ٪10 ينطبق خصم ال
 قرية البضائع 
  متاجرHatta Border 
 مكتوم الدوليالدولي ومطار آل  المتاجر العامة في مطار دبي 

 لشروط العامة:ا

 

تحتفظ أمريكان إكسبريس الشرق األوسط بالحق في تغيير مبلغ نسبة الخصم واألصناف والعالمات التجارية والمواقع التي ال ينطبق عليه  (8

 الخصم وفقاً لتقديرها. ولن يتعين على أمريكان إكسبريس الشرق األوسط تقدم أي توضيح في هذا الشأن.

 

سبريس الشرق األوسط في إنفاذ شرط أو حكم معين تنازالً عن ذلك الشروط أو الحكم من جانب أمريكان إكسبريس أمريكان إكال يشكل إخفاق  (9

 الشرق األوسط.

 

أمريكان إكسبريس الشرق األوسط بالحق في إنهاء البرنامج في أي وقت دون إخطار، وتحتفظ أمريكان إكسبريس الشرق األوسط كذلك تحتفظ  (10

 أحكام البرنامج في أي وقت.بالحق في تغيير شروط و

 

 أمريكان إكسبريس الشرق األوسط وفقاً لتقديرها المطلق.يتم الفصل في جميع المسائل أو النزاعات بشأن أهلية االنضمام للبرنامج بواسطة  (11

 

 يتعين أن تكون حسابات بطاقة أعضاء البطاقة نشطة ومنتظمة من أجل االستفادة من البرنامج. (12

 

 التي تحكم هذا البرنامج هي باإلضافة إلى وليس بدالً من اتفاقية عضو البطاقة.الشروط واألحكام  (13

 

يخضع هذا البرنامج لشروط وأحكام سوق دبي الحرة، وال يُمكن ألعضاء البطاقة الجمع بين هذا البرنامج وعروض معينة من سوق دبي  (14

 .الحرة الحرة ومن ثم ينبغي عليهم االستفسار عن ذلك بشكل مستقل لدى سوق دبي

 
فرع لشركة تمويل مرخصة وخاضعة لقوانين  –اإلمارات  - أميكس )الشرق األوسط( ش.م.ب. )مقفلة( .كس )الشرق األوسط( ش.م.ب. )مقفلة( هي شركة مرخصة وخاضعة لقوانين مصرف البحرين المركزي كشركة تمويلميأ

 المركزي مصرف اإلمارات العربية المتحدة
 


