
تشكيالت أكثر،  أسعار أقل

احصلوا على فرصة ربح 15,000 نقطة "شير" يوميًا، عند التسّوق 

من محالت األزياء ومستحضرات الجمال بقيمة 300 درهم.*

22 سبتمبر – 12 أكتوبر 
*تطّبق الشروط واألحكام 

الشروط واألحكام
• يسري هذا العرض من 22 سبتمبر حتى 12 أكتوبر 2022

 • ُيطّبق هذا العرض في محالت األزياء ومستحضرات الجمال الموجودة في
سيتي سنتر ديرة فقط

• يتم منح كوبون إلكتروني واحد مقابل كل عملية شرائية بقيمة 300 درهم، فردية أو تراكمية، يتم 
إجراؤها في نفس اليوم في محالت األزياء ومستحضرات الجمال في سيتي سنتر ديرة للدخول 

في السحب على ربح 15,000 نقطة "شير" يوميًا )ما يعادل 1500 درهم(
 • للتأهل للدخول في السحب، يحتاج العميل إلى تحميل تطبيق مكافآت "شير"

للمشاركة في الحملة
• يحتاج العميل إلى مسح اإليصاالت من خالل تطبيق مكافآت "شير" للدخول في السحب

• سيحصل 21 فائزًا/فائزة على 15,000 نقطة "شير"
• موعد السحب: 20 أكتوبر 2022

• تاريخ وتوقيت السحب عرضة للتغيير مع أو بدون إشعار مسبق
• الجوائز عبارة عن نقاط "شير"
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