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kauppakeskuskaruselli

@kauppakeskuskaruselli

Kauppakaari 10, 04200 Kerava

Syntymäpäivän kunniaksi Karusellin liikkeet tarjoavat
kunnon tarjouksia. Tarjoukset voimassa 22.11.2020 asti tai
niin kauan kuin tuotteita riittää, ellei toisin mainita.

Grace Fashion
ERÄ ARKI- JA
JUHLAMEKKOJA
-50 % ovh:sta

Hairlekiini
Erä parturi-kampaamo
tuotteita Osta 2 maksa 1.
Tarjoamme edullisemman.

Instrumentarium
Kaikki linssit -50 %
Voimassa 23.12.2020 asti.

Ompelimo
Silkki-Nahka
Housujen lyhennys 15 €
(normaali hinta 18 €)
Tarjous voimassa 1.11-14.11.2020.

K-Supermarket
Fazer Sininen 200 g
maitosuklaalevy
7 kpl 10 €
Voimassa 29.10.-1.11.2020.

Tunnin Kuva
Ilmaiseksi 15x20 cm kuva,
seur. kuvat -50 % (1 €)
1 / asiakas

Karuselli palvelee myös
pyhäinpäivänä la 31.10.
Katso tarkemmat
aukioloajat
kauppakeskuskaruselli.fi/info

Kalevan
Kukkatalo

Kauppakaari 10, Kerava

Lindex

Kaikki viherkasvit kaksi
yhden hinnalla!

Ota 2, maksa 1 - Kaikki
naisten alennetut housut.
Tarjoamme edullisimman.

(tarjoamme edullisemman)
Tarjous voimassa 8.11.2020 asti.

Voimassa 1.11.2020 asti.
(1 pari / asiakas)

Kultajousi

Suomalainen
Kirjakauppa

Suuri erä hopeakoruja
kaksi yhden hinnalla!

Kaikki kirjat, osta 3+,
saat -15% alennuksen.

(tarjoamme edullisemman)

Voimassa 1.11.2020 asti.
(ei koske oppikirjoja)

Life

Pizza Hut

Luonnollista kosmetiikkaa!
Saat -50 % valitsemastasi
normaalihintaisesta
Body & Soul -tuotteesta
tällä kupongilla.

Supremen ostajalle (16,90 €)
limu ja jätski kaupan päälle ison Supremen (29,90 €)
ostajalle kaupan
päälliset tuplana.
Voimassa 1.11.2020 asti.

Double
The Beauty
Kaikki hiusten
värjäykset -20 %

Tarjous voimassa 1.11.2020 asti.

kauppakeskuskaruselli.fi

Tutustu tarjouksiin ja
tule hakemaan suosikkisi!

kauppakeskuskaruselli.fi

The New
Sherwood
Pääruoan ostaneille
jälkiruoka puoleen hintaan.
Tarjous voimassa 1.11.2020 asti.

Kauppakaari 10, Kerava

Tervetuloa Karuselliin!
Karuselli on viihtyisä kohtauspaikka keskellä Keravaa. Meillä sinun on helppo
hoitaa arjen asiat ruokaostoksista kampaajalla käyntiin. Erikoisliikkeistä löydät
kaikkea kirjoista silmälaseihin ja vaatteisiin, koruista kuviin sekä hyvinvointiin.
Karuselli tuo Keravalle uusia makuja, joten meille on kiva poiketa syömään
ystävien tai perheen kanssa.
Meiltä saat aina parkkipaikan, ja pysäköit 2 tuntia ilmaiseksi.
Meidän kanssa arkesi sujuu, saat arjen edut yhdellä pyörähdyksellä. Karuselli
täyttää kaksi vuotta, ja sen kunniaksi kutsumme sinut mukaan tutustumaan
valikoimaamme ja hyödyntämään hyvät tarjoukset!

kauppakeskuskaruselli.fi
Kauppakaari 10, Kerava
kauppakeskuskaruselli
@kauppakeskuskaruselli

