MyCLUB Promotions
Offers available at all Carrefour Stores

From 10 to 19 September 2017

Spend 10QR & Get

Spend 10QR & Get

10

15

points

on selected
CATEGORIES
below:

GROCERY
ON ALL:
Coffee & instant hot powder drink,
Ready meal (pasta, rice, vegetables
& meat), Soups (liquid, dry & instant
soup), Teas & herbal teas, Canned fish,
meat & vegetables, Flour & sugar

DETERGENT &
PERSONAL HYGIENE
ON ALL:
Make-up & cotton, Women body & face
care, Bleach, Softener & stain remover
Washing detergent powder, Washing
detergent liquid

DAIRY PRODUCTS
ON ALL:
Long life milk

ULTRA FRESH
ON ALL:
Viennoiserie, Commercial & ethnic
bread

FROZEN FOODS
ON ALL:
Frozen meat (chicken, chicken parts,
mince, burger, nuggets & franks)

points

on selected
BRAND
below:

GROCERY
SIS:
Sugar

DETERGENT &
PERSONAL HYGIENE
NIVEA:
Women body & face care
OMO:
Washing detergent powder,
washing detergent liquid

DAIRY PRODUCTS
KALLEH:
Long life milk

ULTRA FRESH
KOREAN BAKERY:
Viennoiserie, Commercial & ethnic
bread

FROZEN FOODS
GOURMET:
Frozen meat ( chicken, chicken
parts, mince, burger, nuggets &
franks)

STATIONERY
ON ALL:
Back to school stationery & Calculators
*Terms & Conditions apply

*Offers are non cumulative

عروض ماي كلوب

العرض متوفر في جميع متاجر كارفور

من  10سبتمبر إلى  19سبتمبر
إشتر بقيمة  10ريال و أحصل على

إشتر بقيمة  10ريال و أحصل على

على
العالمات
المختارة التالية:

على
المنتجات
المختارة التالية:

15
نقطة

البقالة
سكر و حال:
سكر

مسحوق الغسيل
العناية الشخصية
نيفيا:
العناية بالوجه و الجسم للنساء
أومو:
مسحوق و سائل الغسيل

منتجات األلبان
كاله :
حليب طويل األجل

مأكوالت طازجة
مخابز كورية :
كروسان و خبز

مأكوالت مجمدة
جورميه:
لحوم مجمدة (دجاج و أجزاء الدجاج ،لحم مفروم،
ناجتس و نقانق)

10
نقاط

البقالة
على كل :
قهوة ،مشروبات ساخنة سريعة التحضير،
مأكوالت جاهزة (معكرونة ،أرز ،خضار و لحوم)
شوربة ،شاي ،أسماك ،خضار و لحوم معلبة ،سكر،
طحين

مسحوق الغسيل و
العناية الشخصية
على كل:
مستحضرات التجميل و القطن ،العناية بالوجه
و الجسم للنساء ،مبيض ،منعم أقمشة ،مزيل
البقع ،مسحوق و سائل الغسيل

منتجات األلبان
على كل :
حليب طويل األجل

مأكوالت طازجة
على كل :
كروسان و خبز

مأكوالت مجمدة
على كل :
لحوم مجمدة (دجاج و أجزاء الدجاج ،لحم مفروم،
ناجتس و نقانق)

المكتبة و القرطاسية
على كل :
مستلزمات العودة المدرسية و القرطاسية
و اآللة الحاسبة
* ال تضاف على عروض  10نقاط التابعة للفئة

* تطبق األحكام و الشروط

