പതിവ് ച

ോദ്യങ്ങൾ

അറിയിപ്പ്:
റീഫണ്ട് അപേക്ഷകൾ 2020 സെപ്റ്റംബർ 30 വസെ മോത്തചമ െവീകെിക്കുകയുള്ളൂ.

ജനറൽ
1. എന്തുക ൊണ്ടൊണ് എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊ തൊത് ൊലി മൊയി പ്രവർത്തനം നിർത്തി
വച്ചിരിക്കുന്നത്?
നമ്മുകെ വി

സനരദ്ധതിയുകെ ഭൊഗമൊയി ഉഭറഭൊക്തൊക്കൾക്കു വളകരയധി

കമച്ചകെട റസവനങ്ങള ം അനുഭവങ്ങള ം
പ്ലൊറ്റ്സറഫൊമിന്കേ നവീ
പ്രവർത്തനം തൊത്

രണം നെന്നുക

ൊലി

ലഭയമൊക്കൊൻ

ൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ക

ം

, എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊയുകെ
ൊണ്ടൊണ് നമ്മുകെ

മൊയി നിർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത്.

2. എറെൊഴൊണ് എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊ പ്രവർത്തനം രുനരൊരംഭിക്കുന്നത് ?
എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊയുകെ പ്രതിവൊര നേുകക്കെുെസ, ഈ വർഷൊവസൊനറത്തൊെു

ൂെി

രുനരൊരംഭിക്കുന്നതൊയിരിക്കും.

3. എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊ രുനരൊരംഭിക്കുന്നതിനൊയിട ള്ള

നിങ്ങള കെ രദ്ധതി

ൾ

എകന്തല്ൊം ആണ്?
എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊയിൽ ഞങ്ങൾ എറെൊഴും നിങ്ങൾക്കസ സൗ
റസവനങ്ങൾ
കെയ്തുക

ൊണ്ടിരിക്കു

യൊണ്. അതുക

ൂെുതൽ ഉരറഭൊക്തൃ റ

പ്രി

വയ്ക്കൊൻ സൊധിക്കുന്നതുമൊ

4. കവബ്സസറ്റ് ം

ൊണ്ടുതകന്ന ഞങ്ങള കെ തിരിച്ച

ൃതമൊയതും , നകല്ൊരനുഭവം നിങ്ങൾക്കു

വരവ്
ൊഴ്ച്ച

ആെസളിറക്കഷനും ഇറെൊഴും പ്രവർത്തനക്ഷമം ആറണൊ?

ൊണ്ടുതകന്ന, അവ തൊൽക്കൊലി

അവസൊനറത്തൊെു

ൊരയങ്ങൾ

ും എന്നസ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു .

അപ്ലിറക്കഷൻ, കവബ്സസറ്റ്സ, ഇവ രണ്ടും നവീ
അതുക

രയപ്രദമൊയ

ൂെുതൽ കമച്ചകെടരീതിയിൽ അനുഭവറവദയമൊക്കൊനുള്ള

രിക്കകെെു

യൊണ്

.

മൊയി പ്രവർത്തനരഹിതമൊണ് . ഈ വർഷം

ൂെി, പ്രതിവൊര നേുകക്കെുെിനു മുറന്നൊെിയൊയി അവയും

പ്രവർത്തനക്ഷമമൊയിരിക്കും.

5. ഇതിനിെയിൽ നിങ്ങൾ എകന്തൊകക്കയൊണ് കെയ്യ

?

ഞങ്ങള കെ റസവനം കമച്ചകെെുത്തുന്നതിറനൊകെൊെം , നമ്മുകെ മൂലയങ്ങൾക്കും
ലക്ഷയങ്ങൾക്കും അനുസൃതമൊയി യു.എ.ഇകല സമൂഹത്തിനു ഒരു സ
ജീവ

ൊരുണയ പ്രവർത്തനങ്ങള ം സൊമൂഹി

പ്രവർത്തനങ്ങള മൊയി മുറന്നൊടസ റരൊ

6.

ൊൻ

ും .

ൊലയളവിലും എനിക്കസ എമിറേറ്റ്സ് റ

ഈ

ത്തൊങ്ങൊ

ഉത്തരവൊദിത്തങ്ങൾ നിേറവറ്റ് ന്ന

ോറടോയുമോയി ബന്ധകെെൊൻ

സൊധിക്കുറമൊ?
തീർച്ചയൊയും ! നിങ്ങൾക്കസ എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊ റസൊഷയൽ മീഡിയ
െൊനലു

ളിലൂകെയും , customer.support@emiratesloto.com എന്ന ഈകമയിലിലൂകെയും ,

അതുമകല്ങ്കിൽ റെൊൾപ്ഫീ നമ്പേൊയ 800 5825 വിളിച്ച ം (8 am -10 pm ( യു .എ .ഇ
സമയം)) ബന്ധകെെൊവുന്നതൊണ്.

7.

നവീ

രിച്ച പ്ലൊറ്റ്സ റഫൊം

ഇറത കമൊസബൽ ആപ്ലിറക്കഷനിൽ ഉരറയൊഗിക്കൊൻ

സൊധിക്കുറമൊ?
എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊ നവീ

രിച്ച കമൊസബൽ ആെസളിറക്കഷനുമൊയി

രുനരൊരംഭിക്കുന്നതൊയിരിക്കും ,അത് പ്രിയ ഉരറഭൊക്തൊക്കൾക്കസ
ആസവൊദയ

ഇെതെവില്ൊത്ത

രമൊയ അനുഭവങ്ങൾ സമ്മൊനിക്കും. നിങ്ങൾ ഇറെൊഴുള്ള

ആപ്ലിറക്കഷൻ അൺഇൻസ്റ്റൊൾ

കെയ്തു ഈ വർഷൊവസൊനറത്തൊെു

ൂെി

എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊ രുനരൊരംഭിക്കുറമ്പൊൾ രുതിയ ആപ്ലിറക്കഷൻ ഇൻസ്റ്റൊൾ
കെറയ്യണ്ടതൊയിരിക്കും.

പ്ത്പെുകൾ
8.

എനിക്കസ ലഭിച്ച സമ്മൊനം ഞൊൻ അവ
അവ

ൊശ്കെെൊം?

ഞങ്ങള കെ ഉരറഭൊക്തൃ റസവന റ
സമയം)) വിളിറച്ചൊ , അതുമകല്ങ്കിൽ
ഇകമയിൽ വഴിറയൊ

9.

യൊണ്.

customer.support@emiratesloto.com എന്ന

ൊശ്കെടിട ണ്ടസ ,രകക്ഷ ഇതുവകര ലഭിച്ചിടില് , എറെൊൾ

ും?

നിങ്ങള കെ സമ്മൊനത്തു
ൊണ്ടിരിക്കു

പ്രവുമൊയി 8005825 (8 am -10 pm ( യു .എ .ഇ

ബന്ധകെെൊവുന്നതൊണ്.

ഞൊൻ എന്കേ സമ്മൊനം അവ
എനിക്കതു ലഭയമൊ

ക

ൊശ്കെടിടില് , എങ്ങകന സമ്മൊനം

ലഭയമൊക്കൊനുള്ള നെരെിപ്

മങ്ങൾ രുറരൊഗമിച്ച

ഴിയുന്നുന്നപ്ത റവഗത്തിൽ ഈ

പ്രപ്

ിയ രൂർത്തിയൊക്കി

നമ്മൾ നിങ്ങകള ബന്ധകെെുന്നതൊയിരിക്കും.നിങ്ങള കെ സമ്മൊനത്തു
2020 ജൂസല

26 മുതൽ

10-12

ലഭയമൊക്കൊൻ

പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾ ദയവൊയി

അനുവദിക്കു

.

ൂെുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമൊയി വന്നൊൽ ഞങ്ങള കെ

ഉരറഭൊക്തൃ റസവനങ്ങൾക്കൊയുള്ള െീം നിങ്ങകള ബന്ധകെെുന്നതൊയിരിക്കും.

10. ഞൊൻ മുൻപ് നെന്ന നേുകക്കെുെിൽ സൗജനയ പ്രറവശ്നം റനെിയിട ണ്ടൊയിരുന്നു, രകക്ഷ
ഉരറയൊഗിച്ചിടില്. ഈ സൗജനയ പ്രറവശ്നത്തിന് എന്തസ സംഭവിക്കും?
നിങ്ങള കെ ഓറരൊ സൗജനയ പ്രറവശ്നത്തിന് ര

രമൊയും 35 ദിർഹം വീതം

ലഭിക്കുന്നതൊയിരിക്കും. ദയവൊയി എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊ കവബ്സസറ്റ്ിലുള്ള േീഫണ്ടസ
റഫൊം രൂരിെിച്ച

സൗജനയ പ്രറവശ്നത്തിന് ര

അക്കൗണ്ടസ വഴിറയൊ
രസ്ഥമൊക്കു

രമൊയുള്ള േീഫണ്ടസ

തു

ബൊങ്കസ

അെുത്തുള്ള അൽ ഫർദൊൻ എക്സ്റെഞ്ചസ വഴിറയൊ

. സമ്മൊനതു

ക്കുള്ള നെരെിപ്

മങ്ങൾ രൂർത്തീ

എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊ നിങ്ങകള ഇകമയിൽ അകല്ങ്കിൽ

രിച്ച

ഴിഞ്ഞൊൽ

എ് . എം .എ്

വഴി

അേിയിക്കുന്നതൊയിരിക്കും.േീഫണ്ടസ റപ്രൊസസ്സസ കെയ്യ ന്നതിന് േീഫണ്ടസ റഫൊം
സമർെിച്ച തീയ്യതി മുതൽ

7-10

പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾ അനുവദിക്കു

.

നിങ്ങൾക്കസ എകന്തങ്കിലും റെൊദയങ്ങൾ ഉകണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങള കെ ഉരറഭൊക്തൃ റസവന
റ

പ്രവുമൊയി 8005825 യിൽ (8 am -10 pm ( യു .എ .ഇ സമയം) വിളിക്കു

റയൊ ,

അതുമകല്ങ്കിൽ customer.support@emiratesloto.com എന്ന ഇകമയിൽ ബന്ധകെെു

റയൊ

കെയ്യൊവുന്നതൊണ്.

റീഫണ്ട് -ഓൺപ്ൈൻ പർസെെുകൾ
11. ഞൊൻ 2020 ജൂസല രതികനൊന്നൊം (11) തീയ്യതി

8.30 pm നു റശ്ഷം

ളക്സെബിൾ

വൊങ്ങി. ജൂസല 18 ആം തീയ്യതിയികല നേുകക്കെുെിൽ രകങ്കെുത്തു അകല്ങ്കിൽ പ്ര്തുത
നേുകക്കെുെിൽ രകങ്കെുക്കൊൻ രറ്റ്ിയില്. എനിക്കസ േീഫണ്ടസ ലഭയമൊ
ഞങ്ങൾ 2020 ജൂസല രതികനൊന്നൊം (11) തീയ്യതി
വഴി
നെരെിപ്

ഉരറയൊഗിച്ചിട ള്ള കപ്
10-12

സമ്മൊനതു

ലഭയമൊക്കൊനുള്ള

ളക്സെബിൾ വൊങ്ങൊൻ

ൊർഡിറലക്കു തിരിക

ലഭയമൊക്കൊൻ 2020 ജൂസല

പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾ ദയവു കെയ്തു അനുവദിക്കു

ക്കുള്ള നെരെിപ്

മങ്ങൾ രൂർത്തീ

റലൊറടൊ നിങ്ങകള ഇകമയിൽ അകല്ങ്കിൽ
അേിയിക്കുന്നതൊയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കസ
നിങ്ങള കെ േീഫണ്ടസ തു
റ

,നിങ്ങൾ

ഡിറ്റ്സ അകല്ങ്കിൽ കഡബിറ്റ്സ

ലഭിക്കുന്നതൊയിരിക്കും.നിങ്ങള കെ സമ്മൊനത്തു
മുതൽ

8.30pm നു റശ്ഷം ഓൺസലൻ

ളക്സെബിൾ വൊങ്ങിയിട ള്ള എല്ൊവർക്കും േീഫണ്ടസ തു
മങ്ങളിലൊണ് .നിങ്ങള കെ േീഫണ്ടസ തു

ുറമൊ ?

പ്രവുമൊയി 8005825

രിച്ച

.

ഴിഞ്ഞൊൽ എമിറേറ്റ്സ്

എ് . എം .എ്

വഴി

2020 ഓഗസ്റ്റസ ആേൊം (6) തീയ്യതിക്ക

ം

ലഭയമൊയികല്ങ്കിൽ ഞങ്ങള കെ ഉരറഭൊക്തൃ റസവന
(8 am -10 pm ( യു .എ .ഇ സമയം)

വിളിക്കു

റയൊ ,

അതുമകല്ങ്കിൽ customer.support@emiratesloto.com എന്ന ഇകമയിൽ ബന്ധകെെു
കെയ്യൊവുന്നതൊണ്.
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റയൊ

12. ഞൊൻ 2020 ജൂസല രതികനൊന്നൊം (11) തീയ്യതി

8.30 pm നു മുൻപ്

ളക്സെബിൾ

വൊങ്ങി. ജൂസല 18 ആം തീയ്യതിയികല നേുകക്കെുെിൽ രകങ്കെുത്തു അകല്ങ്കിൽ പ്ര്തുത
നേുകക്കെുെിൽ രകങ്കെുക്കൊൻ രറ്റ്ിയില്. എനിക്കസ േീഫണ്ടസ ലഭയമൊ
ഞങ്ങൾ 2020 ജൂസല രതികനൊന്നൊം (11) തീയ്യതി

8.30pm മുൻപ് ഓൺസലൻ വഴി

ളക്സെബിൾ വൊങ്ങിയിട ള്ള എല്ൊവർക്കും േീഫണ്ടസ തു
നെരെിപ്

ുറമൊ ?

ലഭയമൊക്കൊനുള്ള

മങ്ങളിലൊണ് . ദയവൊയി എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊ കവബ്സസറ്റ്ിലുള്ള േീഫണ്ടസ

റഫൊം രൂരിെിച്ച

സൗജനയ പ്രറവശ്നത്തിന് ര

അക്കൗണ്ടസ വഴിറയൊ
രസ്ഥമൊക്കു

രമൊയുള്ള േീഫണ്ടസ

തു

ബൊങ്കസ

അെുത്തുള്ള അൽ ഫർദൊൻ എക്സ്റെഞ്ചസ വഴിറയൊ

. സമ്മൊനതു

ക്കുള്ള നെരെിപ്

മങ്ങൾ രൂർത്തീ

രിച്ച

ഴിഞ്ഞൊൽ

എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊ നിങ്ങകള ഇകമയിൽ അകല്ങ്കിൽ എ്.എം.എ് വഴി
അേിയിക്കുന്നതൊയിരിക്കും.േീഫണ്ടസ റപ്രൊസസ്സസ കെയ്യ ന്നതിന് േീഫണ്ടസ റഫൊം
സമർെിച്ച തീയ്യതി മുതൽ

7-10

പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾ അനുവദിക്കു

.

നിങ്ങൾക്കസ എകന്തങ്കിലും റെൊദയങ്ങൾ ഉകണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങള കെ ഉരറഭൊക്തൃ റസവന
റ

പ്രവുമൊയി 8005825

(8 am -10 pm ( യു .എ .ഇ സമയം)) വിളിക്കു

റയൊ ,

അതുമകല്ങ്കിൽ customer.support@emiratesloto.com എന്ന ഇകമയിൽ ബന്ധകെെു

റയൊ

കെയ്യൊവുന്നതൊണ്.

13. ഞൊൻ ഓൺസലൻ വഴി

ളക്സെബിൾ വൊങ്ങി അത് എനിക്കസ എത്തിച്ച തരുവൊൻ

ആവശ്യകെടിരുന്നു.എന്നൊൽഎനിക്കസ

ളക്സെബിൾ ഇതുവകര ലഭിച്ചിടില്?

നിങ്ങള കെ ഷിെസകമന്് ലഭയമൊക്കുന്നതിനൊയി ഓർഡർ തീയതി മുതൽ
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾ അനുവദിക്കു
സമയരരിധിക്കുള്ളിൽ
റ

പ്രവുമൊയി 8005825

. നിങ്ങള കെ ഷിെസകമന്്

ലഭിച്ചികല്ങ്കിൽ

10-15

ഈ

ഞങ്ങള കെ ഉരറഭൊക്തൃ റസവന

(8 am -10 pm ( യു .എ .ഇ സമയം))

വിളിക്കു

റയൊ ,

അതുമകല്ങ്കിൽ customer.support@emiratesloto.com എന്ന ഇകമയിൽ ബന്ധകെെു

റയൊ

കെയ്യൊവുന്നതൊണ്.

റീഫണ്ട് - റീസറയ്ൽ പർസെെുകൾ
14. ഞൊൻ റസ്റ്റൊേിൽ നിന്നസ

ളക്സെബിൾ വൊങ്ങി എൻപ്െി റ

ൊഡ് ്പ്

ൊച്ച കെയ്തു.ജൂസല

18 ആം തീയ്യതിയികല നേുകക്കെുെിൽ രകങ്കെുത്തു അകല്ങ്കിൽ പ്ര്തുത നേുകക്കെുെിൽ
രകങ്കെുക്കൊൻ രറ്റ്ിയില്. എനിക്കസ േീഫണ്ടസ ലഭയമൊ
തീർച്ചയൊയും, നിങ്ങൾ നിങ്ങള കെ
ൊണത്തക്ക വിധം

്പ്

ുറമൊ?

ളക്സെബിൾ വൊങ്ങി രൊനൽ ്പ്

ൊച്ചസ കെയ്തു

ൊച്ചസ റ

ൊഡ്

ജൂസല 18 ആം തീയ്യതിയികല

നേുകക്കെുെിൽ രകങ്കെുത്തുകവങ്കിൽ

േീഫണ്ടസ ലഭയമൊക്കുന്നതൊയിരിക്കും . അതല് ,

നിങ്ങള കെ നമ്പർ കതരകഞ്ഞെുക്കൊൻ

സൊധിക്കൊത്തതു ക

കെയ്യൊൻ രറ്റ്ൊത്തത് ക
രറ്റ്ിയികല്ങ്കിലും

ൊറണ്ടൊ അകല്ങ്കിൽ എൻപ്െി

ൊറണ്ടൊ പ്ര്തുത നേുകക്കെുെിൽ രകങ്കെുക്കൊൻ

നിങ്ങൾക്കു േീഫണ്ടസ ലഭിക്കുന്നതൊയിരിക്കും.

നിങ്ങൾക്കു േീഫണ്ടസ ലഭിക്കൊൻ റയൊഗയതയുകണ്ടങ്കിൽ, ദയവൊയി എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊ
കവബ്സസറ്റ്ിലുള്ള േീഫണ്ടസ റഫൊം രൂരിെിച്ച
ര

രമൊയുള്ള േീഫണ്ടസ

തു

ബൊങ്കസ അക്കൗണ്ടസ വഴിറയൊ

ഫർദൊൻ എക്സ്റെഞ്ചസ വഴിറയൊ
നെരെിപ്

മങ്ങൾ രൂർത്തീ

ഇകമയിൽ അകല്ങ്കിൽ

രിച്ച

രസ്ഥമൊക്കു

എ്.എം.എ്

പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾ അനുവദിക്കു

എന്ന ഇകമയിൽ ബന്ധകെെു

15. ഞൊൻ റസ്റ്റൊേിൽ നിന്നും ഒരു

ക്കുള്ള

വഴി അേിയിക്കുന്നതൊയിരിക്കും.േീഫണ്ടസ
സമർെിച്ച തീയ്യതി മുതൽ

7-10

. നിങ്ങൾക്കസ എകന്തങ്കിലും റെൊദയങ്ങൾ

ഉകണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങള കെ ഉരറഭൊക്തൃ റസവന റ
വിളിക്കു

അെുത്തുള്ള അൽ

. സമ്മൊനതു

ഴിഞ്ഞൊൽ എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊ നിങ്ങകള

റപ്രൊസസ്സസ കെയ്യ ന്നതിന് േീഫണ്ടസ റഫൊം

.എ .ഇ സമയം)

സൗജനയ പ്രറവശ്നത്തിന്

പ്രവുമൊയി 8005825

(8 am -10 pm ( യു

റയൊ ,അതുമകല്ങ്കിൽ customer.support@emiratesloto.com
റയൊ കെയ്യൊവുന്നതൊണ്.

ളക്സെബിൾ വൊങ്ങി രകക്ഷ

ളക്സെബിൾ രൊറക്കജ്

തുേന്നിടില്.ഞൊൻ അത് ഉരറയൊഗിച്ചിടികല്ങ്കിൽ എനിക്കസ എങ്ങകന േീഫണ്ടസ
ലഭയമൊ

ും?

ളക്സെബിൾ ്പ്

ൊച്ചസ

കെയ്തിടികല്ങ്കിൽ (ഉരറയൊഗിക്കൊകത അതിന്കേ രൂർവ്വ

സ്ഥിതിയിൽ തകന്നയൊകണങ്കിൽ ) താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള േീകറ്റ്യ്ൽ സ്റ്റാറുകൾ വെി 2020
കസപ്റ്റ്ംബർ 30 ന് മുമ്പസ േീഫണ്ടസ ലഭിക്കുന്നതൊണ്:
അബുദൊബി
-

കമറപ്െൊ മനില സഹെർ മൊർക്കറ്റ്സ, ഇലക്സപ്െ ്പ്െീറ്റ്സ
(https://goo.gl/maps/yU8uxQm1qv2GSnBG7 )

-

രിറനൊയ് മനില സ്റ്്രാസറി, ഡിഴെൻസ് സ്്രീറ്റ്
( https://maps.google.com/?q=24.472403,54.372814 )

-

കമറപ്െൊ മനില സഹെർ മൊർക്കറ്റ്സ, അബു ഷഗൊര ്പ്െീറ്റ്സ
( https://maps.google.com/?q=25.345087,55.400585 )

-

കമറപ്െൊ മനില സൂെർ മൊർക്കറ്റ്സ, അൽ വഹ്ദ ്പ്െീറ്റ്സ
(https://maps.google.com/?q=25.327604,55.392864 )

ഷൊർജ

അജ്മൊൻ
-

കമറപ്െൊ മനില സഹെർ മൊർക്കറ്റ്സ, അൽ കരാമ
( https://maps.google.com/?q=25.405455,55.441418 )

ഫുസജേ
-

കമറപ്െൊ മനില സൂെർ മൊർക്കറ്റ്സ, അൽ
(https://goo.gl/maps/oLRujmVmLWPuUkKU9 )

വൊല ്പ്െീറ്റ്സ

േൊ് അൽ സൈമ
ഗൾഫ് സഹെർമൊർക്കറ്റ്സ, അൽ മുന്തൊസിർ ്പ്െീറ്റ്സ
( https://goo.gl/maps/nRA4jYuNHFkoAfkn9 )

-

ഉം അൽ ക

വയ്ൻ

ബു ബഷീർ സൂെർമൊർക്കറ്റ്സ, ഓൾഡ് ഇൻഡസ്്രിയൽ ഏരിയ
( https://maps.google.com/?q=25.499348,55.557198 )

ദുബൊയ്

ഷിയൊർ അൽ മദീന സൂെർമൊർക്കറ്റ്സ, 17 - അൽ ഖുസസസ്
ഇൻഡസ്്രിയൽ ഏരിയ, ഡമാസ്കസ് സ്്രീറ്റ്, ഴെയ്റ്റ്റ് അൽ
കെയലിന് എതിർവശത്ത്, അൽ ഖുസസസ് ഇൻഡസ്്രിയൽ
ഏരിയ 2 ( https://goo.gl/maps/kPpBjstXjx8tZVKEA )

-

16. എനിക്കസ

ളക്സെബിൾ േീറലൊഞ്ചിനു റശ്ഷം ഉരറയൊഗിക്കൊൻ സൊധിക്കുറമൊ?

നിർഭൊഗയവശ്ൊൽ, ഈ വർഷൊവസൊനറത്തൊെു
ഈ

ളക്സെബിള

ൾക്കു

ഉരറഭൊക്തൊക്കറളൊെും
നെരെിപ്

സൊധുതയുണ്ടൊ

ളക്സെബിള

ൂെി

നമ്മൾ േീറലൊഞ്ചു

ില്, അതുക

കെയ്യ റമ്പൊൾ

ൊണ്ടു തകന്ന എല്ൊ

ൾ േീഫണ്ടസ കെയ്യ വൊൻ ആവശ്യകെെുന്നു.േീഫണ്ടസ

മങ്ങകളക്കുേിച്ച ള്ള സംശ്യങ്ങൾ ഉകണ്ടങ്കിൽ ദയവൊയി നമ്മുകെ

ഉരറഭൊക്തൃ റസവനറ
വിളിക്കു

പ്രത്തിൽ 8005825വിൽ(8 am -10 pm ( യു .എ .ഇ സമയം))

റയൊ , അതുമകല്ങ്കിൽ customer.support@emiratesloto.com എന്ന ഇകമയിൽ

ബന്ധകെെു

റയൊ കെയ്യൊവുന്നതൊണ്, നിങ്ങള കെ േീഫണ്ടുമൊയി നിങ്ങകള

സഹൊയിക്കുവൊൻ നമ്മുകെ ഉരറഭൊക്തൃ റസവന റ

പ്രം സദൊ സന്നദ്ധമൊണ്.

റീഫണ്ട്- ജനറൽ
17. എന്തസ ക
സൗ

ൊണ്ടൊണ് എൻപ്െി

ൾ അെുത്ത നേുകക്കെുെ

ളിറലക്കസ ഉരറയൊഗിക്കൊൻ

രയമില്ൊത്തത്?

എമിറേറ്റ്സ് റലൊറടൊ നമ്മുകെ ഉരറഭൊക്തൊക്കൾക്കസ

ൂെുതൽ ആസവൊദയ

രമൊയ

അനുഭവങ്ങൾ സൊധയമൊക്കുന്നതിന്കേ ഭൊഗമൊയി നമ്മുകെ പ്ലൊറ്റ്സറഫൊം
നവീ

രിക്കു

യൊണ്, അതുക

ഈ വർഷൊവസൊനറത്തൊെു

ൊണ്ടുതകന്ന നിർഭൊഗയവശ്ൊൽ ഇറെൊള ള്ള

എൻപ്െി

ൾ

ൂെി രുനരൊരംഭിക്കുന്ന നേുകക്കെുെിറലക്കു

രരിഗണിക്കൊൻ സൊധിക്കുന്നതല്. അതിനൊൽ നമ്മുകെ എല്ൊ പ്രിയ ഉരറഭൊക്തൊക്കള ം
അവരുകെ ഇറെൊഴുള്ള എൻപ്െി
ക

ൊള്ള ന്നു.

ൾ േീഫണ്ടസ കെയ്തു എെുക്കണകമന്നസ തൊല്രരയകെട

18. ഞൊൻ

ളക്സെബിൾ വൊങ്ങൊൻ ഉരറയൊഗിച്ചിരുന്ന എന്കേ ബൊങ്കസ അക്കൗണ്ടസ

അകല്ങ്കിൽ

ൊർഡ് റലൊ് കെയ്തിരിക്കു

യൊണ്. എനിക്കസ േീഫണ്ടസ എങ്ങകന

ലഭിക്കും?
ദയവൊയി നമ്മുകെ ഉരറഭൊക്തൃ റസവനറ
.ഇ സമയം)) വിളിക്കു

പ്രത്തിൽ 8005825വിൽ(8 am -10 pm ( യു .എ

റയൊ , അതുമകല്ങ്കിൽ customer.support@emiratesloto.com
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