
Terms of use
By parking the vehicle in the car park, 
customers agree to the following:

• Pay all applicable fees upon exiting

• Keep the ticket with you at all times

• Cash and Card payment facility is 
available at the exit gates only

• Motorists are required to abide by all 
traffic, directional and safety signage

• All accidents and incidents have to be 
reported to Security Personnel

• Any vehicle left in the car park for 48 
hours or more will be removed at the 
owner's expense at AED 200 per day

• Car park is open 24 hours a day, 7 days a 
week

• Vehicles are parked entirely at the owner's 
risk. Management is not responsible for 
any damage, loss or injury to property or 
person suffered at The Pointe

• Management is not responsible for any 
dispute over parking concessions offered 
(or not offered) by selected outlets

• Management has the right to modify the 
Terms of Use at its discretion

• Lost ticket charge AED 150

شروط االستخدام
باستخدام مواقف السيارات تكون قد وافقت على 

الشروط التالية:

يجب سداد الرسوم قبل الخروج  •

احتفظ بتذكرتك معك في جميع األوقات  •

يمكن سداد الرسوم بالبطاقة او بالعملة عند   •
المخارج فقط

يجب على السائقين االلتزام بجميع الفتات المرور   •
والسالمة وتحديد االتجاهات

في حال وقوع أي حادث أو ظرف طارئ، يجب إبالغ   •
موظفي األمن على الفور

في حال ترك أي سيارة لمدة 48 ساعة أو أكثر،   •
سيتم سحبها من الموقف على مسؤولية 

وتكلفة السائق 200 درهم في اليوم 

مواقف السيارات مفتوحة 24 ساعة في اليوم،   •
طيلة أيام األسبوع

إن مسؤولية ركن السيارة في الموقف تقع   •
بالكامل على مالكها ، واإلدارة غير مسؤولة عن 

أي تلف، فقدان أو إصابة ألي أشخاص أو ممتلكات 
في ذي بوينت

إن اإلدارة غير مسؤولة عن أي نزاع بخصوص عروض   •
المواقف المجانية التي تقدمها (أو ال تقدمها) 

بعض المحالت المختارة

تحتفظ اإلدارة بحق تغيير شروط االستخدام   •
بمطلق خيارها

رسوم التذكرة المفقودة ١٥٠ درهم   •

PAID PARKING
رسـوم الـمـوقــف

AED 20 the first hour
AED 10 every additional hour

Spend AED 100 and validate  
your ticket to enjoy 3 hours of 
complimentary parking

20 درهم للساعة األولى  
10 درهم لكل ساعة إضافية

أنفق 100 درهم وتحقق من صحة 
تذكرتك لالستمتاعـ 3 ساعات من 

مواقف السيارات المجانية


