
MyCLUB Promotions
Offers available at all Carrefour Stores

From 19th until 25th July 2017

Spend 10QR & Get

points
10 on selected

CATEGORIES
below:

on selected
BRAND
below:

ON ALL: Mineral & Drinking Water,
Carbonated Drinks 
( Cola, Lime, Orange & Other Flavors, 
Tonic & Sparking Juice )

BEVERAGE

ON ALL: Women Body & Face Care 
Make-up & Cotton 
Bleach, Softener & Stain Remover Multi 
Purpose,Washing Detergent Powder,  
Washing Detergent Liquid, 
Soap Detergent & Tabs

GROCERY
ON ALL: 
Canned Fish, Meat & Vegetables, 
Condiments & Sauce, 
Teas & Herbal Teas, Flours & Sugar

DETERGENT & 
PERSONAL HYGIENE

ON ALL: Fresh Cream, Margarine & 
Butter

DAIRY PRODUCTS

ON ALL: Yogurt & Dessert

ULTRA FRESH

ON ALL: Frozen Meat 
( CHICKEN,  BURGER, NUGGETS, 
FRANKS & MINCE MEAT )

FROZEN FOODS

EVIAN: 
  Mineral & Drinking Water 

BEVERAGE

Tetley:
  Tea 

GROCERY

Maybeline:
  Make-up

DETERGENT & 
PERSONAL HYGIENE

LURPACK:
  Butter

DAIRY PRODUCTS

Dandy:
  Yogurt 

ULTRA FRESH

SADIA:
   CHICKEN,  BURGER, NUGGETS,
   & FRANKS 

FROZEN FOODS

15
points

Spend 10QR & Get

*Terms & Conditions apply *Offers are non cumulative



العرض متوفر في جميع متاجر كارفور
من 19 إلى 25 يوليو 2017   

 إشتر بقيمة 10 ريال و أحصل على إشتر بقيمة 10 ريال و أحصل على

منتجات األلبان منتجات األلبان

مأكوالت طازجة

مأكوالت مجمدةمأكوالت مجمدة

مأكوالت طازجة

مسحوق الغسيل
 العناية الشخصية

مسحوق الغسيل
 العناية الشخصية

البقالةالبقالة

المشروبات المشروبات
ايفيان:

مياه معدنية
على كل: 

مياه الشرب المعدنية 
مشروبات غازية )كوال, ليمون, برتقال و نكهات 

أخرى, تونيك و عصائر فوارة( 

على كل :
الكريمة الطازجة، مارجرين و الزبدة

على كل: 
منتجات العناية بالجسم و الوجه للسيدات

مبيضات، منعم األقمشة و مزيل البقع
مسحوق الغسيل البودرة و السائل 

صابون التنظيف و المكعبات

على كل : 
أنواع المعلبات ) أسماك، لحوم، و خضار(

توابل و الصلصات
شاي، شاي األعشاب، طحين و سكر

 

على كل : 
الزبادي، و الحلوى

تيتلي:
شاي

مايبيلين:
مكياج

لورباك :
زبدة

داندي :
زبادي

ساديا:
دجاج مجمد، برجر، ناجيت و نقانق

على كل : 
اللحوم المجمدة ) دجاج، برجر، ناجيت، نقانق 

و اللحم المفروم(

على
المنتجات

نقاط المختارة التالية:
10 على

العالمات المختارة 
نقطةالتالية:

15

عروض ماي كلوب

* تطبق األحكام و الشروط * ال تضاف على عروض 10 نقاط التابعة للفئة 


