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   Rules & Regulation:
• Shop at any Carrefour store, Scan MyCLUB digital card at the 
  cash counter &  get chance to win every week QAR 10,000 
  Carrefour gift voucher
• This promotion is valid from the 1st until the 30th September 2017
  in all stores of Carrefour Qatar.
• Electronic raffle draw will be held every week, as follows: 
  10th , 17th & 24th of September & the last draw on the 1st of 
  October in Carrefour Qatar Head office ( Al Dafneh) and the list of 
  winners will be posted on Carrefour Qatar social media pages, 
  Carrefour Qatar website and Carrefour Qatar mobile apps.
• Winners will be notified by the Carrefour management staff only.
• Prizes cannot be exchanged, refunded, replaced or redeemed 
  for cash.
• Gift voucher expires automatically one year after activation.
• Gift voucher should be collected before the 30th of October2017.
• Employees of Carrefour and their families are not eligible for this
     promotion.

  الشروط و ا�حكام:
@تسوق بأي فرع من فروع كارفور قطر و امسح بطاقة ماي كلوب االكترونية 

  عند صندوق الدفع و احصل على فرصة للدخول في السحب االلكتروني
  للفوز بقسيمة شرائية بقيمة ١٠٫٠٠٠ ريال كل أسبوع 

@يسري العرض من ١ سبتمبر  حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧  في كافة فروع كارفور
  في دولة قطر 

@يجري السحب االلكتروني كل اسبوع ١٠ و ١٧ و ٢٤ سبتمبر و السحب االخير
  في ١ أكتوبر  في مكتب كارفور الرئيسي في الدفنة العاشرة صباحَا و
  سيتم نشر  قائمة بأسماء الرابحين على صفحات التواصل االجتماعي

  لــكارفور قطر و موقع كارفور قطر ا²لكتروني و التطبيق الخاص بالهواتف
  الذكية.  

@يتم إبالغ الرابحين عن طريق الموظفين ا²داريين في كارفور فقط.
@ ال يمكن تبديل الجوائز أو استرجاع قيمتها نقد¼

@قسائم الشراء صالحة لمدة سنة من تاريخ تفعيلها
@يجب استالم قسائم الهدايا خالل مدة أقصاها ٣٠ أكتوبر٢٠١٧ أو قبل ذلك 

@ال يشمل العرض موظفي كارفور أو عائالتهم.

QR.10,000
EVERY WEEK

Carrefour Gift Voucher*
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Scan MyCLUB Digital Card  

٤ رابحين لقسائم الهدايا كالتالي:
- كل أسبوع رابح لقسيمة شرائية من كارفور

بقيمة ١٠،٠٠٠ ريال

4 Winners of  Gift Vouchers as bellow:
- Every week one winner
  of  Gift Vouchers worth QR.10.000

offer valid from 1st until
30th of  September 2017 

in all Carrefour Stores
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