
MyCLUB Promotions
Offers available at all Carrefour Stores

From 24 May to 30 May 2017

Spend 10QR & Get

points
10 on selected

CATEGORIES
below: 15 on selected

BRAND
below:

ON ALL: Carbonated drink
(Tonic, ice tea & sparkling juice)
 Non alcoholic beer

BEVERAGE

ON ALL: Rice, Chips & crisps,
 Biscuits & industrial pastry, 
 Chocolate

GROCERY

ON ALL: Baby diapers, Women body
& face care, Washing detergent 
liquid, Soap detergent & tabs,
Washing detergent powder

DETERGENT & 
PERSONAL HYGIENE

DELICATESSEN
PRODUCTS

DELICATESSEN
PRODUCTS

ON ALL: Eggs

ON ALL:  Self  Service Prepack
 Delicatessen

VOLYS: Self  Service Prepack
 Delicatessen

DAIRY PRODUCTS

ON ALL:
 Fresh Juice

ULTRA FRESH

ON ALL:
Frozen meat (chicken, burger,
nugget, franks & minced meat

FROZEN FOODS

HOLSTEN:
  Non alcoholic beer

BEVERAGE

OREO: Biscuits
LINDT: Chocolate

GROCERIES

PAMPERS:
  Baby diapers

DETERGENT & 
PERSONAL HYGIENE

AL WATANIA: Eggs

DAIRY PRODUCTS

FLORIDA:
  Fresh Juice

ULTRA FRESH

ARABIA:
  Frozen meat (chicken, burger, 
  nuggets, franks & minced meat)

FROZEN FOODS

points

Spend 10QR & Get

*Offers are not accumulated between Brands & Categories
*Terms & Conditions apply



على
المنتجات

 المختارة التالية:

على
العالمات المختارة 

التالية:

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

نقطة

المشروبات

منتجات األلبان

األطعمة الجاهزة

منتجات األلبان

األطعمة الجاهزة

مأكوالت طازجة

مأكوالت مجمدةمأكوالت مجمدة

مأكوالت طازجة

مسحوق الغسيل
 العناية الشخصية

مسحوق الغسيل
 العناية الشخصية

البقالةالبقالة

المشروبات
هولستن:

بيرا بدون كحول
على كل:المشروبات الغازية )تونيك, شاي مثلج, 

عصير( بيرا بدون كحول

على كل:  البيض

على كل: األطعمة الجاهزة المعلبة

على كل: 
حفاضات األطفال, العناية بالجسم و الوجه 

للنساء, سائل و صابون الغسيل, أقراص 
التنظيف, مسحوق الغسيل

على كل : 
األرز, بطاطس و رقائق, بسكويت, معجنات 

معلبة , شكوالتة

على كل : العصير الطازج

أوريو: بسكويت
لندت: شكوالتة

بامبرز:
حفاضات األطفال

الوطنية: بيض

فوليس: األطعمة الجاهزة المعلبة 

فلوريدا : العصير الطازج

عربية: اللحوم المجمدة )دجاج, برغر, ناجت, 
نقانق, لحم مفروم(

على كل: اللحوم المجمدة )دجاج, برغر, ناجت, 
نقانق, لحم مفروم(

نقاط
10 15

 * ال تضاف العشرة نقاط التابعة للفئة
* تطبق األحكام و الشروط

العرض متوفر في جميع متاجر كارفور

من 24  مايو إلى 30 مايو 2017   

عروض ماي كلوب


