
Terms and Conditionsالشروط واألحكام
تفاصيل العرض: خصم ٪25 على أول دفعة اشـــتراك في Fiit باســـتخدام بطاقة   •

بك. الخاصة  ماستركارد 
االسترداد: طريقة   •

• مـــا عليـــك ســـوى االنتقـــال إلـــى صفحـــة Fiit و Mastercard المخصصـــة: 
https://getfiit.tv/mastercard

• عنـــد التســـجيل ، حـــدد العضوية التي تختارها (شـــهرًيا / ســـنوًيا) وأضف بطاقة 
ماســـتركارد الخاصة بك للدفع.

• ســـتتلقى تذكيـــًرا عبـــر البريـــد اإللكترونـــي قبل 48 ســـاعة من انتهـــاء اإلصدار 
التجريبـــي المجانـــي لمدة 14 يومًا، وســـتتم محاســـبتك علـــى العضوية في 

اليـــوم الذي يلي انتهاء الفتـــرة التجريبية المجانية.
العرض المســـبق: العرض صالح للمشتركين الجدد فقط.  •

االستثناءات / االدراج / الذاتية:  •
يمكن اســـتخدام هذا العرض على جميع أنواع العضوية.  •

العـــرض صالـــح لمـــدة العضوية المختـــارة. على ســـبيل المثـــال ، إذا اخترت   •
ســـنوًيا ، فسيســـتمر الســـعر المخفض طوال العام. بعد هذه الفترة ، سيتم 

بالكامل.  Fiit تجديد اشتراك 
ال يمكـــن اســـتخدام العرض جنًبا إلـــى جنب مع البرامـــج الترويجية والعروض   •

وبطاقـــات الخصم والقســـائم، ما لم ُينص على خالف ذلك.

يكـــون قـــرار Fiit و Mastercard نهائًيـــا فيمـــا يتعلـــق بأي نـــزاع مع حامل   •
بطاقة Mastercard بخصوص العرض.

أهليـــة المنتـــج: بطاقـــات ســـاب ماســـتركارد االئتمانيـــة (التيتانيـــوم، البالتينية،   •
البريمييـــر، وورلد و وورلد إليت).

أهليـــة الســـوق: العـــرض مؤهل لبطاقـــات Mastercard الصادرة في الشـــرق   •
وأفريقيا األوسط 

 Fiit للحصـــول علـــى الشـــروط واألحـــكام الكاملـــة المتعلقـــة بسياســـة عضوية  •
(اإللغاء واإلرجاع)، يرجى زيارة:

https://fiit.tv/terms-and-conditions  
يســـري العرض حتى 31 مارس 2022 ويمكن تمديده.  •

• Offer Details: 25% discount on your first Fiit subscription payment 
with your Mastercard.

• Redemption Method:
• Simply go to the dedicated Fiit and Mastercard page: 

https://getfiit.tv/mastercard
• When registering, select the membership of your choice 

(monthly / yearly) and add your Mastercard card for payment.
• You will receive an email reminder 48 hours before your 14-day 

free trial ends and you will be charged for the membership the 
day after your free trial ends.

• Offer Prerequisite: The offer is valid for new subscribers only.
• Exclusions/ Inclusions/ Subjectivity:

• This offer can be used on all membership types.
• The offer is valid for the length of membership chosen. E.g., if 

you choose annual, the discounted rate will last for the full 
year. After this period, the Fiit subscription will renew in full.

• Offer cannot be used in conjunction with other promotional 
programs, offers, discount cards, vouchers, unless otherwise 
stated.

• Fiit and Mastercard's decision shall be final with respect to any 
Mastercard cardholder disputes regarding the offer.

• Product Eligibility: SABB Mastercard Credit cards (Titanium, 
Platinum, Premier, World & World Elite).

• Market Eligibility: The offer is eligible for Mastercard cards issued in 
Middle-East & Africa

• For full terms & conditions relating to Fiit membership 
(cancellation, returns) policy, please visit:

 https://fiit.tv/terms-and-conditions
• Offer is valid until March 31st 2022 and might be extended. 


