
بطاقة الختم
اشتِر ٦ من منتجك المفضل باستخدام بطاقتك واحصل على السابع مجاناً. ما 
علیك سوى إعطاء رمز التعریف الخاص بك لموظفینا وسوف تحصل على 

ختم تلقائیاً.

كیفیة االستخدام
أھالً بك في عائلة ݒول!

نود أن نرحب بك في عائلة ݒول!

لقد تم تصمیم برنامج والء ݒول خصیصاً لك للوصول إلى عالم من المزایا واالمتیازات. 
كعمیل ُمخلص لݒول، نرید أن نضمن لكم تجربة فریدة وخاصة.

تفضل بإلقاء نظرة على میزاتنا بما في ذلك خصومات رائعة على الطعام والمشروبات، 
وقسائم الھدایا وغیرھا الكثیر.

ھدیة ترحیبیة
بمجرد االشتراك تصبح عضواً في عائلتنا، سوف ُتكافأ على الفور بھدیة 

ترحیبیة.
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متجر النقاط (التجمیع)
تناول الطعام في ݒول واجمع النقاط التي تسمح لك باستبدالھا بالمكافآت من متجر 

النقاط. یمكنك استخدام تطبیق ݒول وجمع النقاط في اإلمارات العربیة المتحدة 
والسعودیة وقطر والكویت والبحرین وُعمان ومصر واألردن.

مالحظة: یرجى التأكد من استرداد المكافآت الخاصة بك من بلدك إقامتك فقط.

یمكن استرداد قیمة قسیمة واحدة فقط في كل زیارة. ال یمكن استخدام القسیمة المستردة 
مع أي برنامج خصم أو عرض ترویجي آخر.

العملة

درھم إماراتي
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عدد النقاط المكتسبة العملة المحلیة



متجر النقاط (االسترداد)
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تسري صالحیة النقاط لمدة عام واحد.
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فئات العضویة

أعیادك الممیزة
ھدیة خاصة منا في عید میالدك! زیارة أقرب فرع لك مع ھویتك من أجل   •

الحصول على ھدیتك! * صالحة لمدة ۷ أیام فقط
یمكن لألطفال دون سن ۱٦ عاًما الحصول على ھدیتھم عند إظھار بطاقة  •

الھویة أو جواز السفر لموظفینا

األحكام والشروط
أھلیة الزیارات: یجب على العمیل إنفاق حد أدنى لكل زیارة،   -

یرجى الطلب من موظفینا تزویدكم بالمزید من المعلومات.  
خصومات الفئات الذھبیة والبالتینیة: سیتم احتساب النقاط على المبلغ   -

اإلجمالي للفاتورة بعد الخصم.  
الخصم من الفئة غیر صالح بالتزامن مع أي خصم أو عرض آخر.  -

سیتم تحدیث الفئات كل ثالثة أشھر إبتداًء من ۱ یولیو ۲۰۱۸  -
 

الفئة

۱۲ زیارة خالل ۳ أشھرطبق رئیسي مجاني لمرة واحدة 

۲٤ زیارة خالل ۳ أشھر

خصم ۱۰ ٪ مستمر لثالثة أشھر وطبق رئیسي
٤۰ زیارة خالل ۳ أشھرمجاني ألربع أشخاص لمرة واحدة 

خصم ٥٪ مستمر لثالثة أشھر وطبق رئیسي
مجاني لمرة واحدة 

عدد الزیاراتالمیزات

الذھبیة

البالتینیة

السوداء

منطقة عمالئنا الممیزین
عندما تصبح عمیل ممیز یمكنك الحصول 

على دعوات ألحداث حصریة 


