حافظ على رشاقتك مع البطاقات
االئتمانية من بنك أبوظبي الوطني
في فيتنس فيرست

Stay fit with
NBAD Credit Cards
at Fitness First

أي من نوادي
ّ  زيارات شهرية إلى4 استمتع بــ
ّ
.لكل زيارة
 درهم إماراتي30 فيتنس فيرست مقابل

Enjoy 4 visits within a calendar month to
Fitness First Clubs at AED 30 per visit.

www.nbad.com/cards

www.nbad.com/cards

Terms of use:
• Minimum spend of AED 2,000 per calendar month
would be required for the customer to enjoy the 4 visits
at AED 30 each. In case, the customer has not spent
the minimum amount, the customer would be charged
additional AED 20 at the end of the month for each visit
• Additional Fitness First visits would be charged to the
customer at AED 50 per visit (charged after 4th visit)

:شروط االستخدام
 درهم إماراتي في الشهر2,000 • يتوجب أن يكون حجم إنفاق العميل
 درهم30 الواحد عل األقل من أجل االستمتاع بالزيارات األربع مقابل
ّ
 في حال لم ينفق العميل المبلغ األدنى المطلوب.لكل زيارة
إماراتي
 درهم إضافية عن كل زيارة في نهاية كل شهر20 سيحتسب مبلغ
• في حال الزيارات اإلضافية لنادي فيتنس فيرست تكون تكلفة كل
) درهم إماراتي (يستحق الدفع بعد الزيارة الرابعة50 زيارة

• Supplementary cardholders can also use this service but
their visit would be linked to the primary cardholders

 مع،• يمكن ألصحاب البطاقات التابعة االستفادة من هذه الخدمة
		 العلم أن زيارتهم للنادي سوف تُحتسب من ضمن زيارات صاحب
البطاقة الرئيسية

• In case of utilisation of less than 4 visits per calendar
month, there will be no carry forward to the next month

 فإن الزيارات المتبقية، زيارات في الشهر4 • في حال قمتم بأقل من
لن تضاف إلى عدد زيارات الشهر التالي

• Only eligible NBAD cardholders would be allowed
access, guests cannot be taken

• يمكن فقط ألصحاب بطاقات بنك أبو ظبي الوطني االستفادة من
هذا العرض ويُستثنى الضيوف من هذه الميزة

• This offer is valid for the following NBAD Credit Cards:
Titanium/GEMS and Platinum

:• يشمل هذا العرض بطاقات بنك أبو ظبي الوطني االئتمانية التالية
 والبطاقات البالتينيةGEMS/بطاقات التيتانيوم

• For further terms and conditions, please visit
www.nbad.com

www.nbad.com • للمزيد من الشروط واألحكام يرجى زيارة موقع

List of Fitness First Clubs:
Dubai
• Al Hana Center • Al Manzil • Beach Park Plaza
• BurJuman Center • Deira City Center • DIFC • Dubai
Festival City • Dubai Media City • European Business
Center - Green Community • Ibn Battuta • Knowledge
Village Dubai • Lakes • Meadows • Mirdif City Center
• Motor City Dubai • Oasis Center Dubai • Town Center
• Uptown Mirdif • Uptown Mirdif (Ladies Only Club)
Abu Dhabi
• Abu Dhabi Mall • Dalma Mall • Marina Mall
• Wahat Hili Mall Al Ain • Al Seef Village, Abu Dhabi
Northern Emirates
• Al Fardan Sharjah • Century Mall Fujairah
• Julphar Tower RAK • Safeer Mall Sharjah
• Sahara Centre Sharjah (Ladies Only Club)
NBAD shall have the right to modify at its sole discretion the terms
and conditions of this offer without prior notice.
Terms and Conditions apply.

:قائمة فروع نوادي فيتنس فيرست
دبي
• مركز الهنا • المنزل • بيتش بارك بالز • مركز برجمان
• ديرة سيتي سنتر • مركز دبي المالي العالمي • دبي فستيفال سيتي
 المجتمع األخضر-• مدينة دبي اإلعالمية • مركز األعمال األوروبي
• ابن بطوطة • قرية دبي للمعرفة • بحيرات دبي • ميدوز
• مردف سيتي سنتر • موتور سيتي دبي • الواحة سنتر دبي
• تاون سنتر • أب تاون مردف • أب تاون مردف للسيدات فقط
أبوظبي
• مول أبو ظبي • دلما مول • مارينا مول • واحة هيلي مول العين
 أبوظبي،• قرية السيف
اإلمارات الشمالية
• الفردان الشارقة • سنتشري مول الفجيرة • أبراج جلفار راس الخيمة
)• سفير مول الشارقة • مركز صحارى الشارقة (للسيدات فقط
يحق لبنك أبوظبي الوطني تعديل الشروط واألحكام وفق تقديره المطلق لهذا العرض
.دون إشعار مسبق
.تطبق الشروط واألحكام

