
 

MyCLUB Promotions
Offers available at all Carrefour Stores

From 16 to 22 August 2017

Spend 10QR & Get

points
10 on selected

CATEGORIES
below:

on selected
BRAND
below:

ON ALL:
Mineral & Drinking Water

BEVERAGE

ON ALL: 
Baby Diapers, Baby Toiletries &
Hygiene, Facial Tissues & Refreshing 
Wipes, Air Freshner, Sponge & Kitchen 
Cleaning  ( Dishwashing Liquid, Auto 
Dishwash & Tabs )

GROCERY
ON ALL: 
Organic & Health Food ( Low Fat, 
Gluten Free, Sugar Free ) Baby Food, 
Nuts & Seeds, Flours & Sugar

DETERGENT & 
PERSONAL HYGIENE

ON ALL: 
Eggs

DAIRY

ON ALL: 
Self  Service Prepack  Delicatessen

DELICATESSEN

ON ALL: 
Yoghurt & Dessert

ULTRA FRESH

ON ALL:
Ice Cream & Frozen Cake

FROZEN FOODS

PERRIER:
   Mineral Water

BEVERAGE

BEST NUTS :
   Nuts & Seeds

GROCERY

LUX SUNLIGHT:
  Dishwashing Liquid

DETERGENT & 
PERSONAL HYGIENE

GOLDEN IRISH:
  Eggs

DAIRY PRODUCTS

RACHELS:
  Yoghurt & Dessert

ULTRA FRESH

BASKIN ROBINS:
   Ice Cream & Frozen Cake

FROZEN FOODS

15
points

Spend 10QR & Get

*Terms & Conditions apply *Offers are non cumulative



العرض متوفر في جميع متاجر كارفور

من 16  إلى 22 أغسطس  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
بريي:

 المياه المعدنية
على كل: 

مياه الشرب و المياه المعدنية

على كل :
البيض

على كل: 
حفاضات األطفال, مستلزمات نظافة األطفال, 

مناديل الوجه, مناديل مبللة, معطر الجو, 
إسفنجة ,منظف المطابخ )سائل الجلي, أقراص 

التنظيف(

على كل : 
مأكوالت عضوية و صحية )قليلة الدسم, بدون 

غلوتن, بدون سكر(, مأكوالت األطفال, مكسرات, 
بذور, طحين و سكر

على كل : 
زبادي و حلويات

بست:
مكسرات و بذور

لوكس:
سائل الجلي

جولدن أيرش :
البيض

راشيلز :
زبادي و حلويات

باسكين روبنز:
آيس كريم و كيك مجمد

على كل : 
آيس كريم و كيك مجمد

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 

 مأكوالت جاهزة
على كل :

مأكوالت جاهزة معلبة


