
QR العرض متوفر في جميع متاجر كارفور

من 17 إلى 23 يناير 2018   

عروض ماي كلوب

 ,  

@ تطبق ا�حكام و الشروط @ ال تضاف على عروض 10 نقاط التابعة للفئة 

 على الفئات المختارة أدناه   على عالمات تجارية مختارة  

عند كل عملية
 شراء بـ ١ ريال
 إحصل على

2
نقـــاط

1
نقـطة

عند كل عملية
 شراء بـ ١ ريال
 إحصل على

     مسحوق الغسيل و
 العناية الشخصية

على كل: 
معطر جو، مسحوق و سائل الغسيل، أكياس 

القمامة، رول الحمام، ورق ألومنيوم، أكياس 
التخزين و بالستيك التغليف

البقالة
على كل : 

الشوكوال، ا�رز و الحبوب،معلبات ( أسماك، لحوم و 
خضار)،عبواة ( الملح، فلفل و التوابل)

الخضار و الفواكه
على كل : 

العصير الطازج و لينور

منتجات طازجة
على كل :

عصير طازج

أدوات منزليـــة
على كل :

أدوات التنظيف

المشــروبات
هولينغر :

   عصير

مأكوالت مجمدة
على كل : 

خضار مجمدة

منتجات ا�لبان
بوك:

   الجبنة

مأكوالت مجمدة
العمالق ا�خضر:

خضار مجمدة

مسحوق الغسيل و
 العناية الشخصية

غالد:
 معطر جو

المشــروبات
على كل : 

عصير

البقالة
كت كات :

  الشوكوال

منتجات ا�لبان
على كل :

جبنة



 

MyCLUB Promotions
Offers available at all Carrefour Stores
From 17th to 23rd January 2018

QR

GROCERY
ON ALL: 
Chocolate, Rice & Pulses, Canned Food 
(Fish, Meat & Vegetables) Jars (Salt, 
Pepper & Spice)

ON ALL: 
Air Freshner, Washing Detergent 
Powder, Washing Detergent Liquid,
Garbage Bag, Kitchen Rolls, Aluminium 
Foil, Storage Bags & Cling Film

DETERGENT & 
PERSONAL HYGIENE

ON ALL:
Frozen Vegetables

FROZEN FOODS

ON ALL:
Cheese

DAIRY PRODUCTS

HOLLINGER:
   Juice

BEVERAGE

GROCERY
KITKAT:
 Chocolate
  

ULTRA FRESH
ON ALL: 
Fresh Juice

FRUITS & VEGETABLES
ON ALL: 
Fresh Juice & Lunor

BEVERAGE
ON ALL: 
Juice

HOUSE WARE
ON ALL: 
Cleaning Supplies

DETERGENT & 
PERSONAL HYGIENE

GLADE:
   Air Freshener

*Terms & Conditions apply *Offers are non cumulative

On these selected BrandsOn these selected Categories 

2
POINTS

Spend QR1
& Earn

1
POINT

Spend QR1
& Earn

GREEN GIANT:
   Frozen Vegetables

FROZEN FOODS

PUCK:
   Cheese

DAIRY PRODUCTS


