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We (hereinafter referred to as “Second Party”) as the second 

party of the Agreement agree to renew the Agreement and 

the Offer automatically from the expiration date of the Offer, 

and we express our approval of the collaboration with 

TajerMart in TM program (hereinafter referred to as “First 

Party”) in accordance with the terms and conditions of the 

company. 

1. Either Party may terminate this Agreement at any 

time, provided that the other party is notified at 

least 15 days before the date of termination. 

2. Marketing files shall be editable, so that the First 

Party can take copies of them or the images files 

attached to the offers. 

3. The Second Party shall provide discounts to all 

TM’s cardholders, provided that the TM cards are 

valid. 

4. The offer made by the Second Party shall include 

any new TM cards issued by the First Party, for the 

benefit of the Members at a later date and as the 

case may be. 

5. Under this Agreement, the Second Party agrees to 

display Counter Stand and/or TM Stickers, TM 

Partnership Card  in all locations of the company 

6. Except as provided in Section 4, the Second Party 

may not be entitled to request other identity card 

or other cards from TM Members. 

7. This Agreement is governed by and construed in 

accordance with applicable laws of the Emirate of 

Abu Dhabi and UAE Federal Laws. 

8. All correspondence under this Agreement shall be 

send by hand, registered mail or e-mail, provided 

that in all cases where delivery was made after 

2:30 pm on business days or non-business days, is 

deemed to have taken place at 8:00 am on the 

following business day. 

9. The First Party may terminate the agreement in 

case of violation of any of the aboveterms and 

conditions. In case of termination, all information 

about the company will be removed from 

TajerMart channels. 

 

By Submitting the website Application Form We express 

our approval to partnering with TajerMart in TM 

program as per TajerMarts’s Terms and Conditions.  

 

 

( نوافق على اطرف الثاني" "نحن )ويشار اليه في مايلي ب:

تفاقية والعرض تلقائيا من تاريخ انتهاء العرض، و إلتجديد ا

تاجرمارت في  نحن نعرب عن موافقتنا على الشراكة مع

ألول( وفقا لشروط لطرف ابرنامج تــــم )يشار اليه فيما بعد ا

.وأحكام الشركة  

يجوز ألي طرف إنهاء هذه اإلتفاقية في أي وقت بشرط  .1

يوم على  15إخطار الطرف األخر بهذه الرغبة قبل 

 األقل من تاريخ اإلنتهاء.

يجب أن تكون اللغات قابلة للتحرير بحيث يستطيع  .2

لمرفقة الملفات ا من الطرف األول أخذ نسخ منها أو

 .للعروض

تقديم الخصومات لجميع يجب على الطرف الثاني  .3

حاملي بطاقة تــــم على أن تكون البطاقات سارية 

 الصالحية.

قات يشمل العرض المقدم من قبل الطرف الثاني أي بطا .4

جديدة يصدرها الطرف األول لصالح أألعضاء في 

 وقت الحق وعلى حسب مقتضيات الحال.

على عرض كاونر  بموجب هذه اإلتفاقية توافق الشركة .5

تــــم المشاركة في أو بطاقة  تــــم ستاند / أو ملصقات

 في جميع مواقعها.

بإستثناء ما ورد في البند الرابع اليحق للطرف الثاني  .6

طلب بطاقة الهوية أو أي بطاقات أخرى من أعضاء 

 تــــم.

تخضع هذه اإلتفاقية وتفسر وفقا للقوانين المعمول بها  .7

القوانين االتحادية لدولة االمارات في إمارة أبوظبي و

 العربية المتحدة.

ترسل جميع المراسالت بموجب هذه االتفاقية باليد أو  .8

في  البريد المسجل أو البريد اإللكتروني على أن يشترط

 2:30التي يتم فيه التسليم بعد الساعة  حاالتة الكاف

مساء من يوم العمل أو في غير يوم العمل، يعتبر بأنه 

 صباح يوم العمل التالي. 8:00قد تم في الساعة 

يجوز للطرف األول إنهاء االتفاقية في حالة مخالفة أي  .9

من الشروط واألحكام المذكورة أعاله. وفي حالة 

بالشركة تتم إزالة جميع المعلومات المتعلقة اإلنهاء، س

 من قنوات اتصال تاجرمارت.

بتقديم الطلب من خالل الموقع أعرب عن موافقتنا على الشراكة 

 برنامج تــــم وفقاً لشروط و أحكام تاجرمارت تاجرمارت في  مع
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