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دعوة تسوق  VIPمن طريان اإلمارات

اكتشــف أكثــر مــن  1000متجــر ألبــرز المــاركات فــي مجموعــة القــرى ،بمــا فيهــا
ميســوني ،أوســكار دو ال رنتــا ،روبرتــو كافالــي ،وســان لــوران ،مــع خصومــات تصــل
إلــى  *%60واســترداد فــوري للضربيــة علــى مشــترياتك .اعثــر علــى هديتــك الرائعــة.
استفد من المزايا المميزة:
∙ ∙احصــل أنــت أو صديــق لــك علــى بطاقــة  VIPتخولــك الحصــول علــى خصــم
إضافــي بقيمــة .٪10
‡

∙ ∙خذ قسطًا من الراحة أثناء تسوقك واستمتع بقسيمة شراب مجاني.
∙ ∙استمتع بخدمة تسوق بدون حمل المشتريات حيثما كانت متاحة.

∙ ∙دخــول مجانــي إلــى قاعــة  .VIPيرجــى حجــز هــذه الخدمــة قبــل  48ســاعة
علــى األقــل مــن وصولــك مــن خــال إرســال بريــد إلكترونــي إلــى
Events@ChicOutletShopping.com
∙ ∙فــي بيســتر فيــاج  Bicester Villageاســتمتع بخدمــة توصيــل مشــترياتك مجانــً
إلــى فندقــك فــي لنــدن .تخضــع الخدمــة لشــرط حــد أدنــى مــن اإلنفــاق
بقيمــة  1000جنيــه إســترليني.
للحصــول علــى المزايــا المذكــورة أعــاه ،يرجــى إبــراز هــذه الدعــوة لــدى مركــز
االســتقبال أو مركــز االســتعالمات الســياحي عنــد وصولــك إلــى القريــة.
يرجــى إظهــار بطاقــة الصعــود إلــى الطائــرة.

ال فاليــه فيــاج ( ،)LA VALLÉE VILLAGEباريــس
|
كيلــدار فيــاج ( ،)KILDARE VILLAGEدبلــن
|
بيســتر فيــاج ( ،)BICESTER VILLAGEلنــدن
أوروبــا
فيرتهايــم فيــاج ( ،)WERTHEIM VILLAGEفرانكفــورت | إنغولشــتات فيــاج ( ،)INGOLSTADT VILLAGEميونيــخ | ماسميشــلين فيــاج ( ،)MAASMECHELEN VILLAGEبروكســل
الس روزاس فيــاج ( ،)LAS ROZAS VILLAGEمدريــد
|
ال روكا فيــاج ( ،)LA ROCA VILLAGEبرشــلونة
|
فيدنــزا فيــاج ( ،)FIDENZA VILLAGEميالنــو
الصين سوجو فيالج ( ،)SUZHOU VILLAGEسوجو | شانغهاي فيالج ( ،)SHANGHAI VILLAGEشانغهاي

*من ســعر التجزئة الموصى بــه‡ .تنطبق الشــروط واألحــكام .خصم على المشــتريات فــي المتاجــر المشــاركة .فــي ماسميشــلين فيــاج  Maasmechelen Villageال تتوفــر بطاقــة  VIPخالل فترات تخفيضــات الصيف والشــتاء .الدعــوة صالحــة لغايــة 31/12/2017
ال تســري الدعــوة طــوال فتــرة الخصومــات اإلضافيــة أو ’التجميــد’ .يمكــن االطــاع علــى مواعيــد ’التجميــد’ والخصومــات اإلضافيــة علــى الموقــع اإللكترونــي  .ChicOutletShopping.com/viptandcيجــوز ســحب الدعــوة فــي أي وقــت وبــدون إشــعار
ـم منــح البطاقــة وفقــً لتقديــر الشــركة فقــط ال غيــر Chic Outlet Shopping® .هــي عالمــة تجاريــة مســجلة لشــركة © Value Retail PLC 2017 10/17 .Value Retail PLC
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