
باريــس  ،)LA VALLÉE VILLAGE( فيــاج  فاليــه  ال    | دبلــن    ،)KILDARE VILLAGE( فيــاج  كيلــدار    | لنــدن    ،)BICESTER VILLAGE( فيــاج  بيســتر   أوروبــا   
بروكســل  ،)MAASMECHELEN VILLAGE( فيــاج  ماسميشــلين    | ميونيــخ    ،)INGOLSTADT VILLAGE( فيــاج  إنغولشــتات    | فرانكفــورت    ،)WERTHEIM VILLAGE( فيــاج   فيرتهايــم 
مدريــد  ،)LAS ROZAS VILLAGE( فيــاج  روزاس  الس    | برشــلونة    ،)LA ROCA VILLAGE( فيــاج  روكا  ال    | ميالنــو    ،)FIDENZA VILLAGE( فيــاج   فيدنــزا 

الصين   سوجو فياج )SUZHOU VILLAGE(، سوجو  |  شانغهاي فياج )SHANGHAI VILLAGE(، شانغهاي

*من ســعر التجزئة الموصى بــه. ‡تنطبق الشــروط واألحــكام. خصم على المشــتريات فــي المتاجــر المشــاركة. فــي ماسميشــلين فيــالج Maasmechelen Village ال تتوفــر بطاقــة VIP خالل فترات تخفيضــات الصيف والشــتاء. الدعــوة صالحــة لغايــة 31/12/2017 

ال تســري الدعــوة طــوال فتــرة الخصومــات اإلضافيــة أو ’التجميــد’. يمكــن االطــالع علــى مواعيــد ’التجميــد’ والخصومــات اإلضافيــة علــى الموقــع اإللكترونــي ChicOutletShopping.com/viptandc. يجــوز ســحب الدعــوة فــي أي وقــت وبــدون إشــعار 
 © Value Retail PLC 2017 08/17 .Value Retail PLC ــركة ــجلة لش ــة مس ــة تجاري ــي عالم ــر. ®Chic Outlet Shopping ه ــط ال غي ــركة فق ــر الش ــً لتقدي ــة وفق ــح البطاق ــّم من ــاركة ويت ــم المش ــي المتاجر/المطاع ــط ف ــة فق ــة VIP صالح ــبق. بطاق مس

 شيء
 استثنائي

كل يوم
دعوة تسوق VIP من طريان اإلمارات

ــا  ــا فيه ــرى، بم ــة الق ــي مجموع ــاركات ف ــرز الم ــر ألب ــن 1000 متج ــر م ــف أكث اكتش
ــل  ــات تص ــع خصوم ــوران، م ــان ل ــي، وس ــو كافال ــا، روبرت ــكار دو ال رنت ــوني، أوس ميس
إلــى 60%* واســترداد فــوري للضربيــة علــى مشــترياتك. اعثــر علــى هديتــك الرائعــة.

استفد من المزايا المميزة:

ــم  ∙ ــى خص ــول عل ــك الحص ــة VIP‡ تخول ــى بطاق ــك عل ــق ل ــت أو صدي ــل أن احص
إضافــي بقيمــة ٪10.

خذ قسطً من الراحة أثناء تسوقك واستمتع بقسيمة شراب مجاني. ∙

استمتع بخدمة تسوق بدون حمل المشتريات حيثما كانت متاحة. ∙

دخــول مجانــي إلــى قاعــة VIP. يرجــى حجــز هــذه الخدمــة قبــل 48 ســاعة  ∙
إلــى  إلكترونــي  بريــد  إرســال  خــالل  مــن  وصولــك  مــن  األقــل  علــى 
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فــي بيســتر فيــالج Bicester Village اســتمتع بخدمــة توصيــل مشــترياتك مجانــً  ∙
اإلنفــاق  مــن  أدنــى  حــد  لشــرط  الخدمــة  تخضــع  لنــدن.  فــي  فندقــك  إلــى 

إســترليني.  جنيــه  بقيمــة 1000 

للحصــول علــى المزايــا المذكــورة أعــاله، يرجــى إبــراز هــذه الدعــوة لــدى مركــز 
القريــة. إلــى  وصولــك  عنــد  الســياحي  االســتعالمات  مركــز  أو  االســتقبال 


