
רכישות החל מ-€600(1)
Votre cadeau à partir de 600€ d’achats(1

IMMORTELLE חבילת טיפוח מבית
L’OCCITANE

L’Occitane Coffret beauté Immortelle

code: 689 470

קומה Concierge, Main Store Coupole, 5 היכנסו אל
Rendez-vous dans l’espace Le Concierge, Magasin Coupole, 5ème étage

40 BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 PARIS

 תוכלו ליהנות מקניות ללא מס בשיעור של 12%(3)
Profitez de 12%(2) de détaxe sur vos achats

CONCIERGE

0CONCIERGE(2) גישה אל טרקלין
תוכלו ליהנות משירות VIP ומהחזרי מס(3) 

ומשתייה מרעננת

Accédez au Lounge “Le Concierge”(2) 
et profitez du remboursement rapide de 12% de la TVA(3) 
et d’un rafraîchissement*

,Galeries Lafayette Paris Haussmann
מקדש הקניות בפריז

עם 3500 מותגים, שהפך למקום 
שבו אפשר לחוות את העולם כולו.

* LE GRAND MAGASIN PARISIEN

החנות 
הפריזאית*

קבלו מתנה מיוחדת (1)

(1) הציגו את הפלייר הזה ואת הקבלות מ-Galeries Lafayette Paris Haussmann בדלפק הקבלה. מתנה אחת לכל אדם, לכל קופון, ליום ולטופס החזר מס. רק לנוסעים יחידים. עד גמר המלאי. ללא תמונות של חוזה. 
בתוקף: עד 31/12/2022. (2) בהזמנה ולפי דרישה. ראו את תנאי המבצע בחנות. (3) מי שמתגורר מחוץ לאיחוד האירופאי יכול לבקש החזר מס בשיעור של 12% (לא כולל עמלות) על כל הרכישות שמעל €100 שנרכשו 

באותה חנות במשך 3 ימים ברצף. ראו את התנאים וההגבלות בחנות.
/ (1) Présentez ce document et vos tickets de caisse Galeries Lafayette Paris Haussmann dans un espace Le Concierge. Un cadeau par personne, par coupon, par jour. Offre réservée à 

la clientèle individuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. Valable jusqu’au 31/12/2022. (2) Sur demande. (3) Résident hors de l’Union Européenne, 
remboursement de la taxe de 12% (hors frais commission) pour des achats supérieurs à 100€, effectués dans le même magasin sur 3 jours consécutifs. Voir conditions en Magasin.
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 רכישות החל מ-€2500(1)
Votre cadeau à partir de 2500€ d’achats(1)

MONTBLANC עט שחור מבית
Montblanc Stylo bille noir

code: 689 468

0

  רכישות החל מ-€1000(1)
Votre cadeau à partir de 1000€ d’achats(1)

 MONTBLANC ארנק
Porte-carte Montblanc

code: 689 469

Ou אֹו

Ou אֹו


