FAQ
What is the e-Rial Fuel Card Promotion ?
•

Refuel your car with RO. 5 or more using Al Maha E-Rial Fuel card and save money by
getting extra value for each litre of fuel during the promotion period from April 1 – May 31,
2021.
 لاير ) الترويجي؟-ما هو عرض بطاقة تعبئة الوقود المسبق ( اي

لاير مسبقة الدفع و وفر نقودك من- لاير عماني او اكثر باستخدام بطاقة اي5 اعد تعبئة سيارتك بالوقود بقيمة
.2021 مايو31  ابريل الى1 خالل الحصول على قيمة اضافية على كل لتر وقود خالل فترة العرض من

-

What will you win during the promotion period ?
•

Extra valuefor each litre filled ( Additional free fuel @2 Baiza/litre credited to the card
during the Promotion period)

•

Weekly draw for 20 winners of fuel worth RO. 20 each.

•

10 lucky on-the-spot fuel cards weekly winners at Al Maha Stations.

على ماذا تحصل خالل فترة العرض؟

يتم اضافته ذلك في حساب. قيمة اضافية لكل لتر يتم تعبئته ( تحصل على بيستين عن كل لتر وقود يتم تعبئته
)البطاقة خالل فترة العرض
. لاير عماني لعشرين فائز20 سحب اسبوعي على وقود مجاني بقيمة
. محظوظين بجوائز فورية في محطات المها10

-

What do you need to do to take part in the promotion?
•

All you need to do is to register your card by sending an SMS to 93214022
With your erial card number.

كيف يمكنك االشتراك في العرض؟
لاير) عن طريق رسالة نصية الى الرقم-كل ما عليك القيام به هو ارسال رقم بطاقة تعبئة تعبئة الوقود مسبقة الدفع (اي
. 93214022

Conditions :
E-rial card holders need to send an SMS with their card number to 93214022, only cards that are
registered in this way will be entered in the Promotion.
This promotion is for individual customers only and not for business.
Customers will be credited the amount of 2 baiza per litre for each litre filled during the promotion
period.
Weekly draw – 20 winners of RO. 20 worth fuel will be chosen automatically through a random
lucky draw online and the RO. 20 will be credited to their e-rial card account.
On-the-spot- draw winner – the person has to be present at the station to receive the winning card.
10 fuel cards worth RO.10 will be given away in spot draws every week.
Al Maha reserves the right to modify any of the conditions subject to approvals from the MOCIP.
Customers to contact Al Maha Customer Care at 80018888 for any enquiries regarding their card
Card valid for usage for 10 years.

:الشروط
93214022 لاير ) ارسال رقم البطاقة عن طريق رسالة نصية الى الرقم-يجب على اصحاب بطاقات وقود المها مسبقة الدفع ( اي
.  سيتم إدخال البطاقات المسجلة في النظام فقط. للدخول في السحب
.هذا العرض فقط لالفراد و ليس الشركات
 في بطاقة العميل.سيتم ايداع قيمة بيستين عن كل لتر وقود يتم تعبئته خالل فترة العرض فقط
 لاير عماني لعشرين فائز بشكل عشوائي عن طريق السحب اإللكتروني و سيتم ايداع20 السحب اإلسبوعي سيتم على وقود بقيمة
.) لاير-المبلغ في حساب بطاقة الوقود المسبق الدفع ( اي
 لاير عماني10 الجوائز الفورية سيتم توزيعها على الزبائن المتواجدين في المحطة و سيتم التوزيع فورا على بطاقات وقود بقيمة
.لعشرة فائزين إسبوعيا
.يحق لشركة المها تغيير الشروط بناءا على موافقة وزارة التجارة و الصناعة و ترويج االستثمار
. لالستفسار بخصوص بطاقاتهم80018888 يمكن لزبائن بطاقة المها مسبقة الدفع التواصل مع خدمة عمالء المها على الرقم
.البطاقة صالحة لإلستخدام لمدة عشرة سنوات

