
Terms and Conditions: Electronic Raffle draw 

The Promotion is valid from 28 July 2021 to 27 January 2022. 

A customer who spends BHD 5 at ANSAR GALLERY-Tubli / A& H –Showroom Ma’ameer is eligible for an Electronic 

raffle Draw. 

 This promotion is only valid for customers who Are Bahrain Residents.  

 In order to get the raffle coupon, the customer shall:  

a. Keep his shopping receipt showing spend of BHD 5 or more during the promotion period 

b. Register online by http://raffle.ansar-group.com/bh/SignIn on the phone/pc/ tablet and filling all 

requested details including his receipt number until  27th  January  2022.  

            Or  

c. Go to the Customer Service Desk in the store and on the laptops provided in the store register by filling in 

all the details. 

 Participants shall be responsible for giving complete and accurate information to participate in the 

Promotion. 

 Multiple bills combined to reach the Amount BHD 5 value will not be eligible for Electronic raffle Draw.   

  The Electronic Raffle number will be available in our site http://raffle.ansar-group.com/bh/SignIn or 

sent by SMS (text message). 

Ansar Gallery is not responsible for raffle coupon delivery failure due to wrong information given by the 

customer. 

 If for any reason the customer wishes to reconfirm the raffle coupons issued to him/her, he/she can visit 

the Customer Service Desk at Ansar Gallery 

 The draw of the winners will be done under the supervision of the concerned (MOICT) Ministry officials. 

 The raffle draw will be conducted on: 

 1) 7 November (1 Nissan X–Trail SUV car) 

2)  20 December 2021(1 Nissan X–Trail   SUV car) & 

3)  30 January 2022(3 Nissan X–Trail   SUV cars)  

 The winner is sole responsible to bear all traffic &insurance expense of the prizes 

 The winner’s names will be also announced on Ansar Gallery’s social media channels, website and in the 

stores. 

 To claim the prize, as per the Ministry rules, the winner will need to come to the Ansar Gallery main office   

within 6 months, with the following documents: 

 Bahrain ID original, registered Mobile number, short SMS from Ansar Gallery intimating about 

winning the prize. 

 If the Customer did not come to claim the prizes within 6 months, the prizes will go to MOICT custody 

 Ansar gallery , A& H  staff and their families are not allowed to participate in this  draw 

LEGAL DISCLAIMERS  

Winner’s photographs and reviews will be used for Ansar Gallery’s sales promotions and advertisements 
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 اإللكترونيالسحب  : شروط وأحكام السحب

 2202 نايري 27حتى  2021 يوليو 28 يسري العرض من

 .اإللكتروني  سحب لمؤهل ليكون  المعامير  - ايه اند اتش& توبلى  –جاليرى  أنصاردنانير على أي منتج في  5العميل الذي ينفق 

  .هذا العرض صالح فقط للعمالء المقيمين فى مملكة البحرين• 

  :كوبون السحب، يجب  من اجل الحصول على• 

 .دينار بحريني أو أكثر خالل فترة العرض الترويجي 5الذي يوضح إنفاق  الشراءظ بإيصال احتفاإل/ ا

 عن طريق الهاتف النقال، أو كمبيوتر، أو تابلت http://raffle.ansar-group.com/bh/SignInب/ التسجيل عبر الموقع اإللكتروني 
 2022.  يناير27وملء كافة البيانات المطلوبة بما فيها رقم رصيد الشراء حتى 

 أو

  لديهم و ادخال البيانات المطلوبةزياره مكتب خدمة العمالء داخل المتجر والقيام بالتسجيل على الكمبيوتر المحمول المتوفر / ج

  

 يعتبر كل مشترك مسئول مسؤليه كامله عن إعطاء المعلومات الكامله والصحيحه للمشاركة في العرض. 

  دنانير لن تكون مؤهلة للسحب اإللكتروني 5الفواتير المتعددة مجتمعة لتصل إلى قيمة. 

 يكون رقم السحب اإللكتروني متاًحا في موقعنا وس  group.com/bh/SignIn-http://raffle.ansar  أو سيتم إرساله عن
 (.رسالة نصية)طريق الرسائل القصيرة 

 عن الفشل في توصيل أرقام كوبونات إلكترونية بسبب معلومات خاطئة من العميل ةغير مسئول أنصار جاليري. 

  أنصار جاليرىإذا أراد العميل إعادة التأكد من أرقام كوبونات إلكترونية الصادرة له، يمكنه زيارة مكتب خدمة العمالء في. 

  المعنية (الصناعة والتجارة والسياحةوزارة )سوف يتم السحب على أسماء الفائزين تحت إشراف مسؤولي الوزارة. 
 التواريخ التالية فى سيتم إجراء السحب للفائزين: 

 7  سيارة نيسان  1) 2021نوفمبرTrail –X  ذات الدفع الرباعي(. 

 20  2021ديسمبر (سيارة نيسان  1Trail –X  ذات الدفع الرباعي.) 

 30  2022يناير (سيارة نيسان  3Trail –X  ذات الدفع الرباعي.) 

 الفائز هو المسؤول الوحيد عن تحمل جميع نفقات المرور والتأمين للجوائز. 

 المتجرو الموقع الخاص وداخل  بأنصار جاليرىمواقع التواصل اإلجتماعي الخاصة  سيتم إعالن أسماء الفائزين عبر. 

  أشهر من  6خالل   متجر أنصار جاليرى الحضور إلى يجب على الفائزين المعلنه أسمائهمللحصول على الجائزة
  :ومعه الوثائق التالية السحب تاريخ

 تشير إلى الفوز بالجائزةالتي  أنصار جاليرىقصيرة من النصية السالة ، الربطاقة الذكية البحرينية األصليةال. 

  الصناعة والتجارةأشهر ، فستذهب الجوائز إلى عهدة وزارة  6إذا لم يأت العميل للمطالبة بالجوائز في غضون 

  السحباإلشتراك في هذا عائالتهم من أو ألي من أفراد ) وايه اند اتش أنصار جاليرى(ال يحق للعاملين في. 

 

 إخالء المسؤولية القانونية

 .وايه اند اتش اليريجنصار ألللدعاية و األغراض الترويجية  وتعليقاتهم ينيتم استخدام صور الفائزوف س
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