
WINTER OFFERS
PRIME



خصم حصري 15% لعمالء PRIME على جميع مستلزمات 
البر والرحالت من العايش للرحالت!

تفاصيل العرض:

• يسري الخصم كل خميس وجمعة إبتداًء من تاريخ 12 يناير 
   ولغاية 24 فبراير

• يسري الخصم على بطاقات PRIME للسحب اآللي وبطاقات 
   الدفع المسبق

• يسري الخصم على مستلزمات البر والبحر فقط

طلبوا من بارتون كل جمعة بقيمة 2.5 د.ك أو أقل ودفعوا 
ببطاقة الدفع المسبق (Prepaid) وحسابكم راح يكون علينا!

تفاصيل العرض:

• العرض كل جمعة إبتداًء من تاريخ 13 يناير ولغاية 24 فبراير
• يسري العرض من الساعة 10 صباحاً ولغاية 5 مساًء

• العرض ألول 200 عميل فقط
• يجب الدفع باستخدام بطاقة PRIME الدفع المسبق 

(Prepaid) فقط   
• يجب أن تكون قيمة الفاتورة 2.5 د.ك أو أقل ليتم استرداد 
   المبلغ، وفي حال تعدت قيمة الفاتورة 2.5 د.ك فلن يتم   

   استرداد أي مبلغ



طلبوا من Pret كل ثالثاء بقيمة 3 د.ك أو أقل ودفعوا ببطاقة 
الدفع المسبق (Prepaid) وحسابكم راح يكون علينا!

تفاصيل العرض:

• العرض كل ثالثاء ابتداًء من 10 يناير ولغاية 28 فبراير 
• يسري العرض من الساعة 12 ظهراً ولغاية 8 مساًء

• العرض ألول 100 عميل فقط
• يجب الدفع باستخدام بطاقة PRIME الدفع المسبق   

(Prepaid) فقط   
• يجب أن تكون قيمة الفاتورة 3 د.ك أو أقل ليتم استرداد 

   المبلغ، وفي حال تعدت قيمة الفاتورة 3 د.ك فلن يتم استرداد 
   أي مبلغ

تبون ألعاب تحّدي ووناسة؟ كسروا الروتين في مراكز الترفيه 
Venue 56 و House of X مع خصم 30% على جميع بطاقات 

!PRIME

تفاصيل الخصم:

• يسري الخصم يومياً من 11 صباحاً ولغاية 2 فجراً ابتداًء من 
   تاريخ 8 يناير ولغاية 31 ديسمبر 2023

• يجب الدفع باستخدام بطاقات PRIME للسحب اآللي أو 
   الدفع المسبق (Prepaid) ال يسمح بالدفع كاش

 The North Face استمتعوا بخصم الشتاء بقيمة 10% من
PRIME حتى نهاية فبراير مع



طلبوا من One Box Burger واستمتعوا بخصم حصري يصل 
إلى %40!

تفاصيل الخصم:

• يجب الطلب من خالل تطبيق ديليفرو واستخدام كود 
   الخصم PRIME20 أو طلبات االستالم الخارجي من المطعم 

• الخصم 20% من تاريخ 8 يناير ولغاية 28 فبراير 2023
• خصم حصري بقيمة 40% في تاريخ 25 و 26 فبراير احتفاالً 

   باأليام الوطنية عند الطلب من خالل ديليفرو واستخدام كود 
   الخصم PRIME40 أو طلبات االستالم الخارجي من المطعم
• يجب الدفع باستخدام بطاقات PRIME للسحب اآللي أو 

(Prepaid) الدفع المسبق   

طلبوا كوكيز من F is Baking واستمتعوا بخصم حصري يصل 
إلى %40!

تفاصيل الخصم:

• يجب الطلب من خالل تطبيق ديليفرو واستخدام كود 
   الخصم PRIME20 أو طلبات االستالم الخارجي من المطعم

• الخصم 20% من تاريخ 8 يناير ولغاية 28 فبراير 2023
• خصم حصري بقيمة 40% في تاريخ 25 و 26 فبراير احتفاالً 

   باأليام الوطنية عند الطلب من خالل ديليفرو باستخدام كود 
   الخصم PRIME40 أو طلبات االستالم الخارجي من المطعم
• يجب الدفع باستخدام بطاقات PRIME للسحب اآللي أو 

(Prepaid) الدفع المسبق   

F is
Baking



 Drops اطلب أغراض الكشتة والرحالت وانت مرتاح من تطبيق
PRIME15 مع خصم 15% باستخدام كود الخصم

تفاصيل الخصم:

• يسري الخصم من 8 يناير ولغاية 28 فبراير 2023
• يسري الخصم على المنتجات المتوفرة في قسم التخييم 

   والرحالت فقط
• يجب الدفع باستخدام بطاقات PRIME للسحب اآللي أو 

PRIME15 واستخدام كود الخصم (Prepaid) الدفع المسبق   

استمتعوا بخصم الشتاء بقيمة 10% من Intersport في جميع 
PRIME فروعهم حتى نهاية فبراير مع

في هاألجواء الباردة طلبوا أقوى Vanilla Latte من Alfred مع 
خصم حصري 10% لعمالء PRIME بس باستخدام بطاقات 

(Prepaid) للسحب اآللي أو الدفع المسبق PRIME

استمتعوا بخصم الشتاء بقيمة 10% من Tiger Tiger – فرع 
PRIME جمعية السرة قطعة 2 حتى نهاية فبراير مع





Enjoy 10% winter discount from The North Face, until the end
of February with PRIME



F is
Baking





boubyanprime

لمزيد من التفاصيل

تابعونا

boubyanprime.com

https://metadefender.opswat.com/safe-redirect/https%3A%2F%2Fboubyan.bankboubyan.com%2Far%2Flanding%2Fprime-winter-2023%2F%3Futm_source%3Dprint%26utm_medium%3Dbrochure%26utm_campaign%3Dprime_winter_2023%26utm_content%3Dar
https://metadefender.opswat.com/safe-redirect/https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fboubyanprime%2F



