
Name of organization: 

Type of Ad: 

Contact person:

Informative

Commercial

Others: 

Renting Options:

Half day evning shift 

Half day morning shift

Full day

others:

Name: Position:  

Mobile number: Email address: 

Notes:

Signature:

LED Screen reservation form

SISC.AE info@isic.aeTel: 600 515 158

- Frequency: 15 seconds looping every 15 minutes

- The period of the AD Shoutd not exceed one minute 

Progress of screen advertising:

Terms and conditions
Placing an advert order with us confirms your acceptance of our display advertising 
terms and conditions.

As advertiser, you are fully responsible for the content of your advertisement. You must 
ensure your advertisement complies with all relevant legislation and codes of practice. 
The advertisement must not infringe the trademark, copyright or other intellectual 
property rights of any organisation or person.
 
You are fully responsible for ensuring that content is not inaccurate or misleading. You 
must ensure your advertisement does not make false claims, or claims that could be 
construed as misleading or false about your own or any other organisation.
 
You are responsible for fulfilling and dealing with any enquiries, orders or other in 
relation to the goods or services advertised.
 
You agree to indemnify and hold us and our employees, agents, officers and directors 
harmless from any claim or demand, including reasonable legal fees, made by any third 
party due to or arising out of your violation of any law or the rights of a third party or 
your breach of these terms and conditions.
 
Payment for display advertisements must be received before activating the 
advertisment on screen
 
Cancellation of display advertising slots must be made in writing to info@sisc.ae  by the 
person who made the original booking. A refund will be issued for any advertising term 
outstanding, minus an administration fee and any currency conversion charges and 
bank fees.
 
If an error in displaying your advertisement occurred from our side, your sole remedy is 
the cost of re-running the advertisement concerned. We shall not be liable in any 
circumstances for any loss of profit or business, and, additionally, we shall have no 
liability for failure to display the advertisement caused by circumstances outside our 
control.
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- مدة ١٥ ثانية كل ١٥ دقيقة 

- يجب ان ال تتجاوز مدة االعالن عن دقيقة واحدة
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بالتوقيع على طلب إعالن معنا يؤكد موافقتك على بنود وشروط اإلعالن المعروضة.
ا عن محتوى إعالنك. يجب عليك التأكد من أن إعالنك  ا ، فأنت مسؤول تمامً

ً
بصفتك معلن

يتوافق مع جميع تشريعات وقواعد الممارسة ذات الصلة. يجب أال ينتهك اإلعالن العالمة 
التجارية أو حقوق النشر أو حقوق الملكية الفكرية األخرى ألي مؤسسة أو شخص.   

أنت مسؤول مسؤولية كاملة عن التأكد من أن المحتوى غير دقيق أو مضلل. يجب عليك 
التأكد من أن إعالناتك ال تقدم مطالبات كاذبة أو مزاعم يمكن تفسيرها على أنها مضللة أو 

خاطئة عن مؤسستك أو أي مؤسسة أخرى.   

أنت مسؤول عن تلبية طلبات والتعامل مع أي استفسارات أو طلبات أو غيرها فيما يتعلق 
بالسلع أو الخدمات المعلن عنها.  

أنت توافق على تعويضنا وموظفينا ووكالئنا وضباطنا ومدرائنا عن أي مطالبة أو طلب ، بما 
بل أي طرف ثالث بسبب انتهاكك ألي قانون أو  قدم من قِ

ُ
في ذلك الرسوم القانونية، التي ت

حقوق طرف ثالث او خرقك لهذه الشروط واألحكام.   

يجب استالم مدفوعات اإلعالنات المعروضة قبل تفعيل اإلعالن على الشاشة   

يجب أن يتم مراسلتنا في حال إللغاء المادة اإلعالنية المعروضة على info@sisc.ae من قبل 
الشخص الذي قام بالحجز األصلي. سيتم إصدار استرداد ألي مدة إعالن معلقة، مخصومآ 

منها رسوم اإلدارة وأي رسوم تحويل عملة ورسوم مصرفية.   

إذا حدث خطأ في عرض اإلعالن من جانبنا ، فإن الحل الوحيد لك هو تكلفة إعادة تشغيل اإلعالن 
المعني. لن نكون مسؤولين في أي ظرف من الظروف عن أي خسارة في األرباح أو األعمال 

التجارية ، وباإلضافة إلى ذلك ، لن نتحمل أي مسؤولية عن عدم عرض اإلعالن الناتج عن ظروف 
خارجة عن إرادتنا.

SISC.AE info@isic.aeTel: 600 515 158
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