
 

 بالسيس لصفقة افضل مع وي
نك عمل يس بالس يمكلس للمواد الغذائية. كزبون لدى وييلمن تخفيضات االسعار لدى شركة وي جزءويليس بالس يعتبر 

وف تتمكن من يس بالس سلندما تشترك في برنامج الزبائن ويعف .تسهيل حياتك يمكنك ايضا صفقة افضل و في نفس الوقت

يس لاسعارنا المخفضة في وي يس هيما.لويو يس لويمحالت الحصول على العديد من العروض الرائعة في كل اسبوع لدى 

 تحصل على تخفيضات و بالس. وعندما تقوم بالشراء اكثر سوفويليس تصبح مخفضة اكثر من خالل االشتراك في 

  اكثر. شخصية عروض

 

 بالس؟ويليس لالشتراك ببرنامج الزبائن هل هناك اي تكلفة 
 ال بل هي مجانية بشكل كامل.

 

 بالس؟ويليس من بإمكانه ان يصبح احد زبائن 

 .بالسويليس  احد مشتركي ا فوق يمكن ان يصبحفمعام  ١٨عمره ي شخص ا
 

 هل احتاج الى رقم شخصي سويدي لكي اصبح زبون في برنامج ويليس بالس؟
ان لم يكن لديك رقم شخصي  لكن.  ويليس بالس تصبح احد زبائن برنامج تحتاج الى رقم شخصي سويدي لكي , لنال

 يس بالس.للن تتمكن من الدخول الى الموقع االلكتروني او الى التطبيق الخاص للويسويدي ف

دينا تصال بخدمة الزبائن لاذا كنت ال تملك رقم شخصي سويدي و اردت التسجيل في برنامج ويليس بالس فعليك اما اال 

  ويليس. طلب االستمارة الخاصة للتسجيل في احد محالت تعبئةاو  0771717000على رقم الهاتف 

 

 بالس؟ويليس كيف يمكن ان اصبح احد زبائن برنامج 
 لكترونياالبالس هي ان تقوم بزيارة موقعنا ويليس اذا كان لديك رقم شخصي سويدي فاسهل الطرق لكي تصبح زبون في 

(willys.se/anslut.) يس ويلايضا تحميل التطبيق الخاص بنا وهو  كاذا كان لديك هاتف ذكي فيمكن. وسجيل هناكو الت

ل للبرنامج في احد محالت وبالطبع سوف نقوم دائما بمساعدتك ان اردت التسجي و التسجيل هناك.  (Willys Plus) بالس

 .ويليس

سوف نكون و 0771717000نحن نرحب ايضا و نستقبل جميع اتصاالتكم ان اردتم التسجيل عبر الهاتف على الرقم  

 سعداء بمساعدتكم.

 

 بالس عند الشراء للحصول على التخفيضات ؟يليس بو ةالخاص البطاقةهل هناك اي حاجة الظهار 
الهوية الشخصية الخاصة بك او ان  بطاقة تحتاج الى اظهارلك سوف عوضا عن ذ. في محفظتك بطاقةلن تحتاج الى اي  ,ال

ة الدفع وان اردت ان تكون عملي تقول الرقم الشخصي السويدي عند عملية الدفع لدى الموظف لكي تستفيد من التخفيضات.

 وظفينا.احد مما تقوم بعملية الدفع لدى اسهل فعليك ان تقوم بربط بطاقة البنك الخاصة بك و يمكننا مساعدتك بذلك عند

 

 بالس الخاصة بي؟ ويليس كيف يمكن معرفة عروض   
الس و ايضا في لس بسبوعية, وفي التطبيق الخاص بالويفي نشراتنا/ اعالناتنا اال ليس بالسويلل العامةالعروض سوف تجد 

 willys.seالموقع االلكتروني 

ومع ذلك, فان العروض ليس بالس. وجود عالمة وي االصفرمعباللون تكون ملونة ليس بالس في محالتنا عروض وي

الشخصية الخاصة بك لن تكون معروضة في النشرات الورقية او في المحالت وانما سوف تجدونها اما في الموقع 

 النها تكون عروض شخصية خاصة. يس بالس الى حسابك الخاص او في تطبيق ويلاالكتروني عندما تدخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


