Promotion Period
18 July 2022 – 18 October 2022
Eligible customers
This promotion is open to:
Visa Business Debit Cardholders who have received
EDM/SMS from the bank pertaining to the Tradeling
offer.
Enrollment rights are reserved and solely determined
by the bank.
Qualification criteria
•

•

To avail the offer Emirates NBD Business
Debit, Cardholders who have received a
communication from the bank can purchase
items on Tradeling.com for a minimum value
of AED 1,000 to get a discount of AED 100.
The maximum discount value is AED 10,000

Terms & Conditions:
•

•

•
•
•
•
•
•

•

مدة العرض ر
التوي ج ي
18 – 2022  يوليو18
 العمالء2022 أكتوبر
المستحقو ن
ر
: ويج متاح ل
هذا العرض الت ي
حامل بطاقة الخصم لألعمال الذين تلقوا رسالة
حامل ر ي
ي
ر
/
قصتة من البنك بشأن
ون مباشة رسالة نصية
ر
بريد إلكت ي
Tradeling.com عرض تريدلنغ
ً
ُ حقوق التسجيل محفوظة
.ويحددها البنك منفردا
معايت التأهيل
ر
ر
حامل بطاقة
 يستطيع،ويج
• لالستفادة من العرض الت ي
ي
الوطن الذين
دن
الخصم لألعمال من بنك اإلمارات ي
ي
استلموا رسالة من البنك رشاء بنود من موقع
ر
ان كحد
 درهم إمار ي1,000 بقيمةTradeling.com
. درهم100 أدن للحصول عل خصم بقيمة
. درهم10,000 • الحد األقىص لقيمة الخصم هو
ر
الشوط واألحكام

العرض س ار د الش را ب اس ت دا ح ام ي بط اق ة
Offer is valid upon purchase using an Emirates الخص ل ا و بط اق ة األ ا االئت اني ة و بط اق ة
NBD Business Debit, Business Credit and
االئت ان التج اري ة من ب اتم اران د ي الو ى موق
Commercial Credit Card on Tradeling.com
.Tradeling.com
Offer is valid upon purchase using an Emirates
ر
العرض ساري عند الشاء باستخدام بطاقة الخصم
NBD Business Debit Card holders on
Tradeling.com
الوطن عل موقع
دن
لألعمال من بنك اإلمارات ي
ي
Offer is not valid in conjunction with any onTradeling.com
going promotion
.ترويج جاري
غت ساري مع أي عرض
العرض ر
ي
Offer can only be availed once per month per
ً
يمكن االستفادة من العرض فقط مرة واحدة شهريا لكل
company account.
Promotion will run between 18th July 2022 –
.حساب رشكة
18th October 2022
ر
 يوليو18 ويج ساري من
سوف يكون العرض الت ي
The offer can be availed with a promotion
.2022  أكتوبر18  إىل2022
code ENBD
The discount will be applied on all categories
 لالستفادة منENBD ترويج
يمكن استخدام الكود
ي
ر
on Tradeling.com
.ويج
العرض الت ي
Buyers need to meet the minimum order
سوف يتم تطبيق الخصم عل جميع الفئات الموجودة
value/minimum order quantities set by the
ر
Tradeling.comون
sellers on Tradeling.com
يف موقع االلكت ي
ر
Tradeling will be able to withdraw or amend
المشتون استيفاء رشوط الحد األدن لقيمة
يحتاج
the offer at its sole discretion without any
ر
الن يحددها البائعو
 الحد األدن لكمية الطلب ي/الطلب
prior notice
Tradeling.comعل موقع

•

•

•
•
•
•
•
•

•

سوف تكون تريدلنغ / Tradelingقادرة عل سحب أو
تعديل العرض وفق تقديرها الخاص بدون أي إشعار
مسبق.

ر
ويج؟
كيفية استخدام العرض الت ي
•
•
•
•
•

التسجيل يف موقع تريدلنغ  tradeling.comإذا لم
تسجل مسبقا يف الموقع
ر
ر
الن تصل قيمتها 1000
اخت من ربي منتجاتنا العديدة ي
درهم أو أكت
أدخل رقم بطاقة الخصم لألعمال عند الدفع
أدخل كود الخصمENBD
سيصلك خصم بقيمة  100درهم عل كل  1000درهم
من قيمة البطاقة

?How to redeem the offer
Register on Tradeling.com (if not already
)registered
Choose among various products of a value of
AED 1,000 or more
Enter your Business Debit Card number at
checkout
Enter the promo code ENBD
You will receive AED 100 discount for every
AED 1,000 of the transaction value

•
•
•
•
•

