
c4 shoppiNg fyller 4 år!

Få en 
gratis ENVY 

produkt
VaCker

Köp produkter för 1000 kr och få en 
gratis ENVY produkt. Kan ej kombineras 

med andra erbjudanden. 

Partyland
Kan ej kombineras med  

andra erbjudanden. 

på hela sortimentet

20%
only

Kan ej kombineras med andra erbjudande. 
Giltig 23/9-2/10 2022.

20%
Köp 3 varor få 30%

Köp 2 par skor få

på billigaste 
varan/skon

synoPtik
Värde 598 kr

synundersökning 
vid köp av glasögon

Gratis

synoPtik
Bokning för undersökning behöver 

göras senast 25/9-22.

Livets alla glasögon i ett 
flexibelt abonnemang.

40% när du 
tecknar abonnemang

rizzo

på ett helt köp
20%

dimoda
22-25/9 2022. Kan ej kombineras 

med andra erbjudanden.

rabatt
20%
Handla för 300:- och få

Välkommen att fira 
tillsammans med oss 
23 - 25 september

Trädgårdsmästare Ängsmark 
firar med oss och ger 
praktiska planterings- 
och odlingstips!

kom och fira med oss!
42 kalaserbjudaNdeN

deiChmann
Kan ej kombineras med  

andra erbjudanden. 



på East West och Riley

20%
brothers

Kan ej kombineras med övriga 
kampanjer eller erbjudanden. Gäller 
enbart i butiken på C4 shopping och 

mellan 23/9-25/9 2022.

sumo kitChen
Kan ej kombineras med 

andra erbjudanden. 

grub sChaCk
Gäller ordinarie priser.

Max 1 kupong/burgare.

rabatt på valfri burgare

15%

ur&Penn
Gäller öronsnibb, brosk, näsvinge  

och eftervårdsprodukter.

10%
rabatt på hela notan

rabatt vid håltagning

10%

ur&Penn
Gäller på ordinarie pris samt på 

annonspris. Ej på REA. Gäller fr o m 
21/9 t o m 25/9 mot kupong.

20%
Alla Black Oak-klockor

trygga Fitness
Ordinarie pris 450 kr/mån.

10%
Teckna 12 mån premium-

medlemskap och få

rabatt
telia

Gäller på våra abonnemang med 
surfmängd 15GB och uppåt.

Få minst 1200:- 
extra att handla tillbehör 

för när du flyttar över eller 
tecknar nytt abonnemang 

tillsammans med 
mobiltelefon

Padel nuestro
Gäller endast ordinarie priser.

rabatt på valfritt rack

15%

CaFé hannott
Och alla barn bjuder vi på sugrörsdricka 

(MER 20cl) till maten/fikat. Kan ej 
kombineras med andra erbjudanden.

rabatt på  ”Maltes mackor” 
och på våra Flatbreads/pizzor 

10% 199 kr
Ullplädar

(ord.pris 299 kr)

299 kr
Lammskinn

(ord.pris 399 kr)

på ett helt köp

20%

Panduro
Gäller ord.priser och inte symaskiner.

gerdas te &  
kaFFehandel

Gäller ej nedsatta varor samt kalendrar.

Köp för 300 kr och få 10%

Köp för 500 kr och få 15%

Köp för 1000 kr och få 
20% på hela köpet

c4 shoppiNgs eget 
preseNtkort – deN 

perfekta preseNteN!
En upplevelse, flera alternativ, större 

urval, mer glädje – på ett kort.

the bouquets  
FloWer shoP

Gäller endast ordinarie priser.

rabatt på alla bundna 
buketter, snittblommor 

och krukväxter

20%
ellos home

Gäller ej DBKD, Gridelli, HKliving, 
växter och vintage. Gäller endast i 
butik och kan ej kombineras med 

andra erbjudanden.

på hela Ellos Home sortiment

25%

40 000 kvm
Så stort är C4 Shopping.

Insättning 
och uttag
av pengar

bankomaten på 
C4 shopping tillåter både

hemtex 

Gäller i nästan alla butiker och restauranger. Fungerar som ett vanligt betalkort.



exCellent nails

esPresso house
Ordinariepris 49 kr.

Caffé Latte eller Islatte

25 kr

sPortringen
Gäller på ordinarie pris samt på 

annonspris. Ej på REA. Gäller fr o m 
21/9 t o m 25/9 mot kupong.

Veromoda
Kan ej kombineras med andra 

erbjudanden. Erbjudandet gäller 
även på vår lokala hemsida.

på ett köp vid köp 
över 800 kr

20%

Cassels
Gäller endast ordinarie pris.

rabatt på ett helt köp

20%
nikita hair

Går inte att kombinera med andra 
kampanjer, gäller ej elvertktyg.

på hela sortimentet

20%
rabatt på valfri vara

30%

aPoteket
Så länge lagret räcker. Gäller ej 

läkemedel på recept eller tjänster.

goodiebag

Handla för minst 200 kr 
och få en

kiCks
Gäller dagligen fre-lör.

goodiebag

De 30 första kunderna 
som handlar över 600:- 

erhåller en fin

rabatt på alla barnskor

15%
sCorett

Erbjudandet gäller endast hos Scorett 
och Wallenbergs, för dig som är eller 
blir medlem i Club Solemate. Kan ej 

kombineras med andra erbjudanden.

på ett köp för nya eller 
befintliga medlemmar 

20%
lagerhaus

Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

på ett köp vid köp 
över 1000 kr

20%
JaCk and Jones

Erbjudandet gäller ej på strumpor 
och kan ej kombineras med 

andra erbjudanden.

rabatt på ett helt 
ordinarieköp 

20%
bik bok

Gäller endast på ordinariepris
och kan ej kombineras med 

andra erbjudanden.

ta chaNseN att bli 
fotograferad tillsammaNs 

med dripp & dropp eller rita 
kalasfiNa födelsedagskort

På C4 Shoppings område finns det ca

1 500
parkeringsplatser

Alla parkeringar är så 
kallade familjeparkeringar, 

dvs 2,7 meter breda.

Det finns 26 st toaletter på 
C4 Shopping. Bra att veta när 

nöden sätter in.

På C4 Shopping finns 

2 lekplatser 
för både stora och små 
barn, en inomhus och  

en utomhus.

på nytt sett naglar 
hos Excellent Nails

20%



Öppettider 
Vardagar 10 - 20 

Helger 10 - 18

Chili Wok

rabatt på ett helt köp

10%

lekia

rabatt på ordinariepriser 

20%

hallbergs guld

på guldkedjor  

15%

hallbergs guld

på smycken med 
ädelstenar

15%

Pressbyrån
Ordinare pris 20 kr/st.

Kanelbullar
4 st för 55 kr

10 st för 120 kr

Volt

på en valfri vara från 
These Glory Days 

och Taktil

20%

burger king

rabatt på alla menyer 
över 70 kr

25%
stadium

Gäller ej på röda priser, cykel,  
elektronik och på medlemspris.

på valfri vara

25%

Samtliga erbjudanden gäller 23-25/9 2022 endast på C4 Shopping om inget annat anges. 
Med reservation för felskrivning.

Hela helgen gäller festliga erbjudanden från våra 
butiker, caféer och restauranger. Och varje hel- 
och halvtimme, kl. 13.00 - 17.00 bjuds det på roliga 
kalasaktiviteter. Från glittriga shownummer till pyssel, 
ansiktsmålning och annat kul. Givetvis blir det även 
kalas för våra maskotar Dripp och Dropp.

23 - 25 september

Kollektivt är effektivt, och det går flera linjer till C4 Shopping. Stadsbuss 1 samt regionbussarna 551, 552 
och 558 tar dig både hit och hem. De går flera gånger i timmen, tar ungefär 10 minuter från Kristianstad, 
och hållplatsen du kliver av på heter Hammar/Nosabyvägen.

Närmare 90 butiker, caféer, restauraNger och service.
1500 parkeriNgsplatser. varmt välkommeN!


