تقسيط

Easy Payment Plan

خصومــــات
Discounts

خصومــــات

تمتــع بعــروض ممیــزة وخصومــات
رائعــة مــع بطاقــات البنــك الســعودي
الفرنســي االئتمانیــة

Discounts
Enjoy special offers and great
discounts with Banque Saudi
Fransi credit cards

مزیــد مــن المعلومــات الرجــاء الضغــط علــی
الرابــط أدنــاه:

More information please click on the
link below:

أستمتع بخصم يصل إلى  30%لدى مفروشات المطلق عند
استخدامك بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية أو
بطاقة مدى للصرف اآللي.

أستمتع بخصم يصل إلى  15%لدى مجموعة القفاري عند
استخدامك بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية أو
بطاقة مدى

Enjoy Up to 30% OFF with Almutlaq Furniture
purchases when using Banque Saudi Fransi Visa
And Mada cards

Enjoy Up to 15% OFF with AlKaffary Group
purchases when using Banque Saudi Fransi Visa
And Mada cards

أستمتع بخصم يصل إلى  30%لدى مفروشات رومز عند
استخدامك بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية أو
بطاقة مدى للصرف اآللي.

استخدم بطاقة البنك السعوي الفرنسي االئتمانية أو بطاقة
مدى للصرف اآللي واحصل على خصم يصل إلى  15%لدى
جميع فروع القفاري للسجاد

Enjoy Up to 30% OFF with Roomz Furniture
purchases when using Banque Saudi Fransi Visa
And Mada cards

Use your Banque Saudi Fransi credit card and
enjoy 15% OFF with AlKaffary Carpets store

خصومــــات

تمتــع بعــروض ممیــزة وخصومــات
رائعــة مــع بطاقــات البنــك الســعودي
الفرنســي االئتمانیــة

Discounts
Enjoy special offers and great
discounts with Banque Saudi
Fransi credit cards

مزیــد مــن المعلومــات الرجــاء الضغــط علــی
الرابــط أدنــاه:

More information please click on the
link below:

أستمتع بخصم يصل إلى  30%لدى مفروشات سيتي دبليو
عند استخدامك بطاقة البنك السعودي الفرنسي االئتمانية
أو بطاقة مدى للصرف اآللي.الرمز الترويجي BSF

استمتع بخصم  15%مع مودرن باالس عند استخدام بطاقة
البنك السعودي الفرنسي االئتمانية أو بطاقة
مدى للصرف اآللي

Enjoy Up to 30% OFF with CityW Furniture
purchases when using Banque Saudi Fransi Visa
And Mada cards

Enjoy 15% OFF with Modern Palace when
using Banque Saudi Visa, Master Card And
Mada cards

اســتمتع بخصم  15%مع هاي بوينت عند اســتخدام
بطاقة البنك الســعودي الفرنســي االئتمانية أو بطاقة مدى
للصرف اآللي
Enjoy 15% OFF with High Point when using
Banque Saudi Visa, Master card And Mada cards

Easy Payment Plan

Enjoy special offers and EPP
with Banque Saudi Fransi
credit cards

تقـــسيــــط
تمتــع بعــروض ممیــزة وقســطها مــع
بطاقــات البنــك الســعودي الفرنســي
االئتمانیــة

More information please click on the
link below:

مزیــد مــن المعلومــات الرجــاء الضغــط علــی
:الرابــط أدنــاه

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد
Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل إلى
 عند استخدام بطاقات البنك0%  شهر وهامش ربح12
!السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد
Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد
Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Easy Payment Plan

Enjoy special offers and EPP
with Banque Saudi Fransi
credit cards

تقـــسيــــط
تمتــع بعــروض ممیــزة وقســطها مــع
بطاقــات البنــك الســعودي الفرنســي
االئتمانیــة

More information please click on the
link below:

مزیــد مــن المعلومــات الرجــاء الضغــط علــی
:الرابــط أدنــاه

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي فيزا وماستر كارد

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
!السعودي الفرنسيفيزا وماستر كارد

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا و ماستر كارد
Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد
Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Easy Payment Plan

Enjoy special offers and EPP
with Banque Saudi Fransi
credit cards

تقـــسيــــط
تمتــع بعــروض ممیــزة وقســطها مــع
بطاقــات البنــك الســعودي الفرنســي
االئتمانیــة

More information please click on the
link below:

مزیــد مــن المعلومــات الرجــاء الضغــط علــی
:الرابــط أدنــاه

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

12 احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك السعودي0% شهر وهامش ربح
!الفرنسي فيزا وماستر كارد
Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

12 احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك السعودي0% شهر وهامش ربح
! الفرنسي فيزا وماستر كارد

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
!السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Easy Payment Plan

Enjoy special offers and EPP
with Banque Saudi Fransi
credit cards

تقـــسيــــط
تمتــع بعــروض ممیــزة وقســطها مــع
بطاقــات البنــك الســعودي الفرنســي
االئتمانیــة

More information please click on the
link below:

مزیــد مــن المعلومــات الرجــاء الضغــط علــی
:الرابــط أدنــاه

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا و ماستر كارد

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

12 احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك السعودي0% شهر وهامش ربح
! الفرنسي فيزا وماستر كارد

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Easy Payment Plan

Enjoy special offers and EPP
with Banque Saudi Fransi
credit cards

تقـــسيــــط
تمتــع بعــروض ممیــزة وقســطها مــع
بطاقــات البنــك الســعودي الفرنســي
االئتمانیــة

More information please click on the
link below:

مزیــد مــن المعلومــات الرجــاء الضغــط علــی
:الرابــط أدنــاه

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
!السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
!السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد
Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

احصل على فرصة لتقسيط مشترياتك لمدة تصل حتى
 عند استخدام بطاقة البنك0%  شهر وهامش ربح12
! السعودي الفرنسي فيزا وماستر كارد

Take the chance on your purchases by using your
Banque Saudi Fransi Visa And Master Card, and pay
up to 12 months installments with a 0% profit margin

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق حلمك بتصميم بيتك بالطريقة اللي تتمناها!

أســتمتع بخصــم يصــل إلــى  30%لــدى مفروشــات المطلــق عنــد اســتخدامك
بطاقــات البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة أو بطاقــة مــدى

تطبق الشروط واألحكام:

Terms and Conditions Apply:

•يســري هــذا العــرض علــى بطاقــات البنــك الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة وبطاقــات مــدى للصــرف اآللــي.

•	 This offer is valid for Banque Saudi Fransi
Credit and Mada Cards.

•يســري هــذا العــرض مــن  01نوفمبــر 2020م وحتــى
 01ينايــر 2021م.

•	 This Offer is valid from 01 November 2020
until 01 January 2021

•ال يمكــن اســتخدام جميــع العــروض بالتزامــن مــع أي
عــروض ترويجيــة او عــروض أخــرى مــا لــم ينــص علــى
غيــر ذلــك.

•	 All offers cannot be used simultaneously
with any other promotions or offers unless
otherwise stated

•تطبــق الشــروط واألحــكام للبطاقــات االئتمانيــة
وبطاقــات مــدى للصــرف اآللــي.

•	 Terms & Conditions of the Credit and Mada
Cards apply

•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.

•	 Annual fees start from 200 SAR.

•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

خصومــــات

•	 APR starts from 33.68%.

أبعاد جديدة لبطاقتك!

مـتـنـوعــة فـي بـيـتـك
تحـقـق شـغـفـك بألـــوان
ّ

أســتمتع بخصــم يصــل إلــى  30%لــدى مفروشــات رومــز عند اســتخدامك بطاقة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة أو بطاقة مدى

تطبق الشروط واألحكام:

Terms and Conditions Apply:

•يســري هــذا العــرض علــى بطاقــات البنــك الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة وبطاقــات مــدى للصــرف اآللــي.

•	 This offer is valid for Banque Saudi Fransi
Credit and Mada Cards.

•يســري هــذا العــرض مــن  01نوفمبــر 2020م وحتــى
 01ينايــر 2021م.

•	 This Offer is valid from 01 November 2020
until 01 January 2021

•ال يمكــن اســتخدام جميــع العــروض بالتزامــن مــع أي
عــروض ترويجيــة أو عــروض أخــرى مــا لــم ينــص علــى
غيــر ذلــك.

•	 All offers cannot be used simultaneously
with any other promotions or offers unless
otherwise stated

•تطبــق الشــروط واألحــكام للبطاقــات االئتمانيــة
وبطاقــات مــدى للصــرف اآللــي.

•	 Terms & Conditions of the Credit and Mada
Cards apply

•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.

•	 Annual fees start from 200 SAR.

•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

خصومــــات

•	 APR starts from 33.68%.

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحـقـق رغـبـتـك بـأرضــيــات خــشـبـيـة أنـيـقـة!

أســتمتع بخصم يصل إلى  30%لدى مفروشــات ســيتي دبليو عند اســتخدامك
بطاقات البنك الســعودي الفرنســي االئتمانية أو بطاقة مدى

تطبق الشروط واألحكام:

Terms and Conditions Apply:

•يســري هــذا العــرض علــى بطاقــات البنــك الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة وبطاقــات مــدى للصــرف اآللــي.

•	 This offer is valid for Banque Saudi Fransi
Credit and Mada Cards.

•يســري العــرض مــن  01نوفمبــر 2020م وحتــى 01
ينايــر 2021م

•	 This Offer valid from 01 November 2020
until 01 January 2021

•ال يمكــن اســتخدام جميــع العــروض بالتزامــن مــع أي
عــروض ترويجيــة او عــروض أخــرى مــا لــم ينــص علــى
غيــر ذلــك

•	 All offers cannot be used simultaneously
with any other promotions or offers unless
otherwise stated

•تطبــق الشــروط واألحــكام للبطاقــات االئتمانيــة
وبطاقــات مــدى للصــرف اآللــي.

•	 Terms & Conditions of the Credit and Mada
Cards apply

•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.

•	 Annual fees start from 200 SAR.

•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

خصومــــات

•	 APR starts from 33.68%.

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق لك أمنيتك في تصميم عصري لبيتك!

أســتمتع بخصــم يصــل إلــى  15%لــدى مجموعــة القفــاري عنــد اســتخدامك
بطاقــات البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة أو بطاقــة مــدى

تطبق الشروط واألحكام:
•يســري هــذا العــرض علــى بطاقــات البنــك الســعودي الفرنســي
االئتمانيــة وبطاقــات مــدى للصــرف اآللــي.
•يســري هــذا العــرض مــن  01نوفمبــر 2020م وحتــى  31ديســمبر
2020م
•ال يمكــن اســتخدام جميــع العــروض بالتزامــن مــع أي عــروض
ترويجيــة او عــروض أخــرى مــا لــم ينــص علــى غيــر ذلــك
•ال يطبــق العــرض علــى بعــض المنتجــات و هــي (ســجاد وموكيــت
الصــاة و التصنيــع الخــاص* و ســجاد االفــراح والفينيــل و بــاط
الموكيــت و العشــب الصناعــي)
•تطبــق الشــروط واألحــكام للبطاقــات االئتمانيــة وبطاقــات مــدى
للصــرف اآللــي.
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%
• التصنيــع الخــاص :هــي الطلبــات التــي يتــم تصنيعهــا وتصميمهــا
وفقــاً لطلــب العميــل

خصومــــات

Terms and Conditions Apply:
This offer is valid for Banque Saudi Fransi Credit
and Mada Cards.

	•

This Offer is valid from 01 November 2020 until 31
December 2020

	•

All offers cannot be used simultaneously with any
other promotions or offers unless otherwise stated

	•

The offer is not applicable to some products (prayer
carpets, carpets, special manufacturing * , wedding
)carpets, vinyl, carpet tiles and artificial grass

	•

Annual fees start from 200 SAR.

	•

APR starts from 33.68%.

	•

Terms & Conditions of the Credit and Mada Cards
apply * Special Manufacturing: means the orders
that are manufactured and designed according to
the customer request.

	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحـقـق شـغـفـك بأثـاث مـنـــزلي فـــاخر !

اســتخدم بطاقات البنك الســعوي الفرنســي االئتمانية أو بطاقة مدى للصرف
اآللــي واحصــل علــى خصــم يصــل إلــى  15%لدى جميع فروع القفاري للســجاد

تطبق الشروط واألحكام:
•يســري هــذا العــرض علــى بطاقــات البنــك الســعودي الفرنســي
االئتمانيــة وبطاقــات مــدى للصــرف اآللــي.
•يســري هــذا العــرض مــن  01نوفمبــر 2020م وحتــى  31ديســمبر
2020م
•ال يمكــن اســتخدام جميــع العــروض بالتزامــن مــع أي عــروض
ترويجيــة او عــروض أخــرى مــا لــم ينــص علــى غيــر ذلــك
•ال يطبــق العــرض علــى بعــض المنتجــات و هــي (ســجاد وموكيــت
الصــاة و التصنيــع الخــاص* و ســجاد االفــراح والفينيــل و بــاط
الموكيــت و العشــب الصناعــي)
•تطبــق الشــروط واألحــكام للبطاقــات االئتمانيــة وبطاقــات مــدى
للصــرف اآللــي.
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%
• التصنيــع الخــاص :هــي الطلبــات التــي يتــم تصنيعهــا وتصميمهــا
وفقــاً لطلــب العميــل

خصومــــات

Terms and Conditions Apply:
This offer is valid for Banque Saudi Fransi Credit
and Mada Cards.

	•

This Offer is valid from 01 November 2020 until 31
December 2020

	•

All offers cannot be used simultaneously with any
other promotions or offers unless otherwise stated

	•

The offer is not applicable to some products (prayer
carpets, carpets, special manufacturing * , wedding
)carpets, vinyl, carpet tiles and artificial grass

	•

Annual fees start from 200 SAR.

	•

APR starts from 33.68%.

	•

Terms & Conditions of the Credit and Mada Cards
apply * Special Manufacturing: means the orders
that are manufactured and designed according to
the customer request.

	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقــق رغـبـتـك بأثـاث مـنـزلي أنـيـق!

اســتخدم بطاقــات البنــك الســعوي الفرنســي االئتمانيــة أو بطاقــة مــدى للصــرف
اآللــي واحصــل علــى خصــم يصــل إلــى  15%لــدى جميــع فــروع القفــاري للســجاد

تطبق الشروط واألحكام:
•يسري هذا العرض على بطاقات البنك السعودي الفرنسي •
يســري هــذا العــرض علــى بطاقــات البنــك الســعودي الفــر
•نسي االئتمانية وبطاقات مدى للصرف اآللي.
•يســري هــذا العــرض مــن  01نوفمبــر 2020م وحتــى 31
د يســمبر 2 0 2 0م
•ال يمكــن اســتخدام جميــع العــروض بالتزامــن مــع أي عــروض
ترويجيــة او عــروض أخــرى مــا لــم ينــص علــى غيــر ذلــك
•ال يطبــق العــرض علــى بعــض المنتجــات و هــي (ســجاد وموكيــت
الصــاة و التصنيــع الخــاص و ســجاد االفــراح و الفينيــل و بــاط
الموكيــت و العشــب الصناعــي)
•تطبــق الشــروط واألحــكام للبطاقــات االئتمانيــة وبطاقــات مــدى
للصــرف اآللــي *.التصنيــع الخــاص :هــي الطلبــات التي يتم تصنيعها
وتصميمهــا وفقــاً لطلــب العميل
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

خصومــــات

Terms and Conditions Apply:
This offer is valid for Banque Saudi Fransi Credit
and Mada Cards.

	•

This Offer is valid from 01 November 2020 until 31
December 2020

	•

All offers cannot be used simultaneously with any
other promotions or offers unless otherwise stated

	•

The offer does not apply to some products (prayer
carpets, carpets, special manufacturing*, wedding
)carpets, vinyl, carpet tiles and artificial grass

	•

Terms & Conditions of the Credit and Mada Cards
apply Special Manufacturing: means the orders
that are manufactured and designed according to
the customer request

	•

Annual fees start from 200 SAR.

	•

APR starts from 33.68%.

	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحـقــق لك مــظـــهــر مــنــــزلــــي حــــديث!

اســتمتع بخصــم  15%مــع هــاي بوينــت عنــد اســتخدام بطاقــات البنــك
الســعودي الفرنســي االئتمانيــة أو بطاقــة مــدى للصــرف اآللــي

تطبق الشروط واألحكام:
•يســري هــذا العــرض علــى بطاقــات البنــك الســعودي الفرنســي
االئتمانيــة وبطاقــات مــدى للصــرف اآللــي.
•يســري هــذا العــرض مــن  01نوفمبــر 2020م وحتــى 31
د يســمبر 2 0 2 0م
•ال يمكــن اســتخدام جميــع العــروض بالتزامــن مــع أي عــروض
ترويجيــة او عــروض أخــرى مــا لــم ينــص علــى غيــر ذلــك
•ال يطبــق العــرض علــى بعــض المنتجــات و هــي (ســجاد وموكيــت
الصــاة و التصنيــع الخــاص* و ســجاد االفــراح و الفينيــل و بــاط
الموكيــت و العشــب الصناعــي)
•تطبــق الشــروط واألحــكام للبطاقــات االئتمانيــة وبطاقــات مــدى
للصــرف اآللــي.
•التصنيــع الخــاص :هــي الطلبــات التــي يتــم تصنيعهــا وتصميمهــا
وفقــاً لطلــب العميــل
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

خصومــــات

Terms and Conditions Apply:
This offer is valid for Banque Saudi Fransi Credit
and Mada Cards.

	•

This Offer is valid from 01 November 2020 until 31
December 2020

	•

All offers cannot be used simultaneously with any
other promotions or offers unless otherwise stated

	•

The offer does not apply to some products (prayer
carpets, carpets, special manufacturing*, wedding
)carpets, vinyl, carpet tiles and artificial grass

	•

Terms & Conditions of the Credit and Mada Cards
apply *Special Manufacturing: means the orders
that are manufactured and designed according to
the customer request.

	•

Annual fees start from 200 SAR.

	•

APR starts from 33.68%.

	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق رغبتك بخيارات منوعة من األثاث المنزلي!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري هذا العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية.
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

)”To benefit from the Easy Payment Plan (“EPP
offer, Call 800 1242121 after 48 hours for making
a purchase and request your purchase/s to be
converted into Easy Payment Plan.
Request will be processed within 3 working days
through our customer service.
Minimum transaction value is SAR 1000.
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months.
All payment plans have 0% interest rate.
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50.
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق لك الرفاهية ومظهر منزلي ُمبتَ كر!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري هذا العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية.
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

)”To benefit from the Easy Payment Plan (“EPP
offer, Call 800 1242121 after 48 hours for making
a purchase and request your purchase/s to be
converted into Easy Payment Plan.
Request will be processed within 3 working days
through our customer service.
Minimum transaction value is SAR 1000.
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months.
All payment plans have 0% interest rate.
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50.
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق شغفك بمنزل عصري وحديث!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري هذا العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية.
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

)”To benefit from the Easy Payment Plan (“EPP
offer, Call 800 1242121 after 48 hours for making
a purchase and request your purchase/s to be
converted into Easy Payment Plan.
Request will be processed within 3 working days
through our customer service.
Minimum transaction value is SAR 1000.
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months.
All payment plans have 0% interest rate.
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50.
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards.
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق طمـــوحــك بمنــزل عصـــري فــاخـر!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري هذا العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية.
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

)”To benefit from the Easy Payment Plan (“EPP
offer, Call 800 1242121 after 48 hours for making
a purchase and request your purchase/s to be
converted into Easy Payment Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق تميزك بمفروشات منزلية فاخرة!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري هذا العرض حتى  31أكتوبر 2021
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية.
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

)”To benefit from the Easy Payment Plan (“EPP
offer, Call 800 1242121 after 48 hours for making
a purchase and request your purchase/s to be
converted into Easy Payment Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 October 2021
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق طمـــوحــك بمنــزل عصـــري فــاخـر!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري هذا العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية.
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

)”To benefit from the Easy Payment Plan (“EPP
offer, Call 800 1242121 after 48 hours for making
a purchase and request your purchase/s to be
converted into Easy Payment Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق لك مفروشات منزلك العصري والحديث!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري هذا العرض حتى  31أكتوبر 2021
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية.
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions apply:

)”To benefit from the Easy Payment Plan (“EPP
offer, Call 800 1242121 after 48 hours for making
a purchase and request your purchase/s to be
converted into Easy Payment Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 October 2021
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق لك مفروشات منزلية فاخرة توازي طموحك!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري هذا العرض حتى  31أكتوبر 2021
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية.
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

)”To benefit from the Easy Payment Plan (“EPP
offer, Call 800 1242121 after 48 hours for making
a purchase and request your purchase/s to be
converted into Easy Payment Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 October 2021
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards.
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق لك األثاث المنزلي المتوافق مع طموحاتك!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31أكتوبر 2021
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

)”To benefit from the Easy Payment Plan (“EPP
offer, Call 800 1242121 after 48 hours for making
a purchase and request your purchase/s to be
converted into Easy Payment Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 October 2021
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق لك األثاث المنزلي المتوافق مع طموحاتك!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطط دفع ميســرة تصل
إلى  6أشــهر
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات اإلئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

)”To benefit from the Easy Payment Plan (“EPP
offer, Call 800 1242121 after 48 hours for making
a purchase and request your purchase/s to be
converted into Easy Payment Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment to 6 months.
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the credit card apply.
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق سعيك وراء أثاث منزلي متميز!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات اإلئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

)”To benefit from the Easy Payment Plan (“EPP
offer, Call 800 1242121 after 48 hours for making
a purchase and request your purchase/s to be
converted into Easy Payment Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the credit card apply.
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق تميزك باألثاث الفاخر والعصري!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات اإلئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

)”To benefit from the Easy Payment Plan (“EPP
offer, Call 800 1242121 after 48 hours for making
a purchase and request your purchase/s to be
converted into Easy Payment Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the credit card apply.
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق رقيك ورفاهيتك بأثاث منزلي مميز!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية.
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحـقـق لك مـنـزل عـصـري يـمـاثـل شـغـفـك!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات اإلئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق أحدث األثاث المنزلي المماثل لذوقك الفاخر!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية.
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق لك أثاث منزلي فريد يراعي ذوقك الرفيع!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية.
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق لبيتك الحديث أثاث يوازي طموحك!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  3000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 3000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق سعيك وراء أثاث بيتك الفريد!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1500ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1500
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards.
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق طموحك بأجهزة منزلية رائعة!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1500ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1500
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards.
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق لك خيارات متعددة من مقتنيات مائدة الطعام واألجهزة المنزلية !
احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق سعيك لألجهزة االلكترونية العصرية!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق أمنيتك بأجهزة الكترونية حديثة!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق رغبتك بكتب وروايات تحبها!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.
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	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق طموحك بأحدث اإللكترونيات الفريدة!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.
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	•

أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق لك أجهزة إلكترونية توازي رغبتك!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1000ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1000
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.
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أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق شغفك باألجهزة اإللكترونية الفريدة!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1500ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1500
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
• To convert to EPP there will be a processing
fee of SAR 50
• Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
• Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.
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أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق أحالمك التي بداخلك في صورة!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1500ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1500
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards.
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.
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أبعاد جديدة لبطاقتك!

تحقق رغباتك من األجهزة اإللكترونية العصرية!

احصــل علــى فـــرصة لتقســيط مشــترياتك لمــدة تصــل إلــى  12شــهر وهامــش
ربح  0%عند اســتخدام بطاقات البنك الســعودي الفرنســي فيزا وماســتر كارد!

تطبق الشروط واألحكام:
•لالســتفادة مــن العــرض ،علــى العميــل االتصــال بخدمــة العمــاء
علــى الرقــم  8001242121وتحويــل العمليــة الــى أقســاط بعــد
 48ســاعة مــن إتمــام العمليــة باســتخدام بطاقــة الســعودي
الفرنســي االئتمانيــة
•ســيتم معالجــة الطلــب خــال  3أيــام عمــل مــن خــال خدمــة
العمــاء لدينــا
•الحد األدنى لقيمة العملية هو  1500ريال سعودي
•إمكانيــة تقســيط العمليــة الشــرائية علــى خطــط دفــع ميســرة
تتــراوح بيــن  3و  6و 9وحتــى  12شــهراً
•هامش ربح  0%عند تحويل العملية الى أقساط
•يسري العرض حتى  31ديسمبر 2020
•رسوم تحويل العملية الى أقساط  50ريال
•يســري العــرض علــى المشــتريات التــي تتــم باســتخدام بطاقــة
البنــك الســعودي الفرنســي االئتمانيــة
•تطبق الشروط واألحكام للبطاقات االئتمانية
•تبدأ رسوم البطاقة االئتمانية السنوية من  200ر.س.
•معدل النسبة السنوي يبدأ من .33.68%

تقـــسيــــط

Terms and Conditions Apply:

To benefit from the EPP offer, Call 800 1242121
after 48 hours for making a purchase and request
your purchase/s to be converted into Easy Payment
Plan
Request will be processed within 3 working days
through our customer service
Minimum transaction value is SAR 1500
Flexible repayment term of 3, 6, 9, 12 months
All payment plans have 0% interest rate
Offer is valid until 31 December 2020
To convert to EPP there will be a processing fee of
SAR 50
Offer valid on Purchases made via Saudi Fransi
credit cards
Terms & Conditions of the Credit Cards apply
Annual fees start from 200 SAR.
APR starts from 33.68%.

	•

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

ً
شكرا
Thank you

