األسئلة األكثر شيوعا لعرض تطبيق Dine & Fly
س .1هل عرض تطبيق  Dine & Flyيشمل جميع العمالء أم شريحة محددة؟
ج .1هذا العرض موجه لعمالء سامبا فيزا البالتينية و سجنتشر و انفينيت.
س .2ما هو تطبيق

Dine & Fly؟

ج .2هو تطبيق على الجوال لعروض المطاعم الموجة في صاالت المطارات
س .3أين تقدم عروض تطبيق Dine & Fly؟
ج .3تقدم العروض في الصاالت المطارات.
س .4كيف يحصل العميل على تطبيق  Dine & Fly؟
ج .4يستطيع العميل تحميل التطبيق عن طريق متجر اآلبل ستور أو جوجل بالي
اسم التطبيقDine & Fly :
س .5كيف يعمل تطبيق Dine & Fly؟
ج.5
ب .لمستخدمي أجهزة أندرويد:

أ .لمستخدمي أجهزة أبل:
 .1افتح متجر اآلبل ستور

1 .1افتح متجر جوجل بالي

 .2ابحث عن تطبيق  Dine & Flyو حمل التطبيق.

 .2ابحث عن تطبيق  Dine & Flyو حمل التطبيق.

 .3اضغط على زر االشتراك ثم ادخل رقم بطاقتك

 .3اضغط على زر االشتراك ثم ادخل رقم بطاقتك
سامبا االئتمانية.

سامبا االئتمانية.
 .4ادخل المعلومات المطلوبة.

 .4ادخل المعلومات المطلوبة.

 .5سوف يتم إرسال رمز التفعيل إلى بريدك

 .5سوف يتم إرسال رمز التفعيل إلى بريدك
االلكتروني.

االلكتروني.
 .6قم بإنشاء كلمت السر الخاصة بك.

 .6قم بإنشاء كلمت السر الخاصة بك.

 .7قم بالدخول إلى البرنامج

 .7قم بالدخول إلى البرنامج

 .8اختر المطار الذي تريده و استمتع بالعروض.

 .8اختر المطار الذي تريده و استمتع بالعروض

INTERNAL

الخطوة االولى

الخطوة الثانية

الخطوةالثالثة

INTERNAL

الخطوة الرابعة

الخطوة الخامسة

الخطوة السادسة

INTERNAL

الخطوة السابعة

الخطوة الثامنة

INTERNAL

س .6ما هي آلية تصفح/استرداد العروض بعد التسجيل في التطبيق؟

ج .6لتصفح العروض يقوم العميل بالخطوات التالية:
 -1يختار العميل المطار.
 -3يتصفح العروض الموجودة.
 -4اختار العرض الذي يناسبك و استمتع .
س .7كيف يحصل العميل على رمز التفعيل الخاص بالتطبيق؟
ج .7ستصل العميل رسالة الى بريدك االلكتروني.
س .8هل يوجد صالحية لرمز تفعيل التطبيق؟
ج .8نعم ،صالحية رمز التفعيل هي  33يوم من تاريخ اإلرسال.
س .9كم مرة يستطيع العميل استخدام كل عرض من التطبيق؟
ج .9ال يوجد عدجد معين للمرات التي يستطيع العميل استخدام العرض
س .13هل يمكن تسجيل دخول لتطبيق  Dine & Flyمن أجهزة مختلفة؟
ج .13نعم ،يستطيع العميل الدخول لحسابه بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
س .11كم مدة صالحية الكوبونات الموجودة في تطبيق Dine & Fly؟
ج .11المطاعم المشاركة هي التي تحدد مدة صالحية الكوبونات
س.12في حالة نسيانها؟ Dine & Flyس .12كيف يستطيع العميل استرداد كلمة المرور الخاصة بتطبيق؟

INTERNAL

ج .12يستطيع العميل الضغط على "نسيت كلمة المرور" الموجودة في التطبيق وسيصله بريد إلكتروني بالخطوات
الواجب اتباعها الستعادة كلمة المرور.

س .13هل يحتاج المستخدم أن يكون متصال باإلنترنت الستخدام التطبيق والعروض؟
ج .13نعم ،يجب أن يكون الجهاز متصال باإلنترنت إما عن طريق الواي فاي أو البيانات الخلوية الستخدام عروض
التطبيق.
س .14كم قسيمة يستطيع العميل استخدامها في المرة الواحدة؟
ج .14ال يوجد عدد معين للقسيم.
س .15هل بإمكان العميل تغيير كلمة المرور الخاصة بتطبيق ريوردز إنترتينر والرقم السري المكون من  4خانات
الخاص باالسترداد؟
ج .15نعم ،يستطيع العميل تغيير الرقم السري وكلمة المرور عن طريق التطبيق.

INTERNAL

