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United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

NOVO CINEMAS PARTNERSHIP TERMS AND CONDITIONS:

1.    Offer is applicable when booking on the Novo Cinemas website 
        www.novocinemas.com or the Novo Cinemas mobile app via a 
        valid and eligible United Arab Bank Credit Card. 
 

2.    The ‘Buy 1, Get 1 Free Movie Ticket’ offer will only be applicable 
        on your credit card upon Sign-up / Log-in to the Novo Cinemas 
        website or mobile app. 

3.    A minimum of two (2) cinema tickets must be purchased to avail 
       the offer. 

4.    A maximum of one (1) free tickets per month can be availed 
       under this offer on eligible United Arab Bank Credit Cards.

5.    Offer is applicable for United Arab Bank Cardholders in UAE and 
       is valid for use in UAE only.

6.     The offer is valid on all days of the week (including public holidays), 
       and across all Novo Cinema locations in the UAE.

7.     The offer is valid on all days of the week (including public holidays), 
       and across all Novo Cinema locations in the UAE.

8.    No discounts will be applicable on charges for 3D glasses.

9.   The ticket offer cannot be used in conjunction with any other 
       promotion.

10. Tickets are subject to availability. All standard terms and
        conditions of Novo Cinemas shall apply.

11. The offer cannot be exchanged for cash.

12. The offer cannot be clubbed with any other offers available.

13. The offer is valid till 11th October 2023. 

شروط وأحكام عرض نوفو سينما:

1.   يسري هذا العرض فقط عند شراء التذاكر ببطاقة ائتمانية سارية وصالحة من
 novocinemas.com البنك العربي المتحد عبر الموقع اإللكتروني لنوفو سينما     

     أو تطبيق نوفو سينما.

2. عرض “اشتري تذكرة وأحصل على الثانية مجانًا” ساري فقط على بطاقتك      
     االئتمانية عند تسجيل الدخول إلى حسابك على التطبيق أو الموقع اإللكتروني 

     لسينما نوفو، مع مالحظة أنه ال يمكن االستفادة من العرض إذا قمت بتسجيل 
     الشراء كضيف، لذا يجب تسجيل الدخول لحسابك أو إنشاء حساب إذا لم يكن 

     لديك حساب من قبل.

3.  يجب شراء تذكرتين بحد أدنى لالستفادة من العرض.

4.  يمكن االستفادة من )1( تذكرة مجانية شهريًا كحد أقصى لهذا العرض على 
      بطاقات ائتمان البنك العربي المتحد المؤهلة للعرض.

5.  العرض ساري فقط لحاملي بطاقات البنك العربي المتحد باإلمارات ويسري فقط 
     داخل دولة اإلمارات.

6.  العرض يسري على جميع أنواع تذاكر جميع أنواع تذاكر سينما نوفو.

7.  العارض ساري خالل جميع أيام األسبوع )بما في ذلك أيام العطالت الرسمية( وفي 
     جميع دور العرض لسينما نوفو باإلمارات.

8.  لن يتم تطبيق أي خصومات على ثمن النظارات ثالثية األبعاد.

9.  ال يمكن االستفادة من هذا العرض بالتزامن مع أي عرض ترويجي آخر.

10 . هذا العرض مرتبط بإمكانية توافر التذاكر، وُتطبق شروط وأحكام سينما نوفو.

11 . ال يمكن استرداد هذا العرض نقدا.

12. ال يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عروض أخرى متاحة.

13. العارض ساري حتى 11 أكتوبر 2023.
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