
Snart är det första advent och tiden fram till jul 
kommer även i år att bara susa förbi. Många är vi 

som känner stressen och julstöket i december. 

Tomteverkstaden på Carpings tänkte även i år 
lätta lite på pressen. Kombinera nytta med nöje 
och handla på vår julkampanj, samla poäng och 

välj bland våra superfina julklappar.

Oslagbara 
priser 

på välkända

produkter 

varje vecka!

Välkommen till 
Carpings julkampanj

Välkommen till 
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Carpings Tomteverkstad



Motsvarar 

 
poäng

1

Linocell powerbank för din mobil eller andra USB-enheter
En snabb och kraftfull powerbank som räcker för att ladda upp en mobil 
ca 3 gånger. Eller varför inte ladda flera enheter samtidigt med dem tre 
USB-portarna. Mått: 95x63x22 mm. Vikt: 180 g.

Det är den samlade poängen som avgör dina julklapparDet är den samlade poängen som avgör dina julklappar
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poäng
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Netflix presentkort – välj bland de bästa filmerna och serierna
Vi har laddat ditt presentkort med 250 kronor. Välj bland de bästa filmer-
na och serierna inklusive Netflix Originals. Inga annonser. Se filmer och 
serier var du vill. Se filmer direkt eller ladda ner för att titta senare. Med 
Netflix-presentkortet kan du alltid enkelt fylla på och köpa Netflix-kredit.

Motsvarar 

 
poäng
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Klick-Fix julgransfot som enkelt får granen rak och stadig.
En stabil julgransfot, 31cm, med smart låsfunktion och en spännlina som 
garanterar att granen står rakt. Passar en julgran upp till 200 cm.

Motsvarar 

 
poäng

2

Stark pannlampa från Energizer 
Med 7 LED-lampor. Perfekt på vandring och när mörkret smyger sig på.

Motsvarar 

 
poäng

3

Svart stavmixer med hack från Bosch

Bosch MSM 2620B CleverMixx Stavmixer är en tystgående och ergono-

miskt utformad stavmixer med integrerat stänkskydd och stark motor. 

Hacka lök utan tårar i ögonen med det smidiga hack tillbehör.

Motsvarar 

 
poäng

5

Bärbar vattentålig JBL Flip 5, bluetooth högtalare
Ett kraftfullt ljud och en dundrande bas i en kompakt högtalare. Med 
12 timmars speltid och vattentät till nästan en meter kan du ta med dig 
högtalaren vart som helst. Storlek: 74x69x181 mm. Svart eller blå.

Marinblå weekendväska från CliftonSnygg weeekendväska i stentvättad bomullscanvas med fina detaljer i konstläder som bidrar till ett exklusivt intryck. Praktiskt utrustad med både handtag och axelband vilket är justerbart och anpassas lätt till den som bär. Ett rymligt skofack på ena kortsidan, skyddar övriga packningen från skor du önskar ta med dig. Storlek: 54x30x21 cm.

Motsvarar 

 
poäng

4
Klassiska röda glaskulor från Iittala 
Den perfekt julgransdekorationen. Glaskulorna utstrålar ljus och skapar 
rätt känsla inför högtidssäsongen.

Motsvarar 

 
poäng
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Bäst i Test 2020 – Xiaomi Roborock S5 Max robotdammsugare
En lättanvänd robotdammsugare som erbjuder mängder av funktioner. 
Antalet av inställningsmöjligheter gör att den sticker ut i mängden. Med 
sitt effektiva rörelsemönster och sin moppfunktion så är dammsugaren 
både effektiv och har ett perfekt städresultat.

Philips Avance Collection Airfryer XXL.

Stek, baka, grilla eller rosta med Philips Avance Collection Airfryer XXL. 

Njut av utsökta maträtter och snacks med Philips största, snabbaste och 

mest kraftfulla Airfryer som rymmer upp till sex portioner.

Tekniken gör att kraftfull, het luft virvlar runt inne i Airfryern. Den jämnt 

fördelade värmen och den kraftiga direktvärmen från ovansidan skapar 

en krispig, gyllenbrun ytan medan insidan förblir saftig.

Motsvarar 

 
poäng
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Marshall kylskåp i en fantastisk mattsvart och vit design 
Kylskåpet är designat och monterat i samma stil som Marshallförstär-
karna. Det kommer med äkta Marshalldelar och en kapacitet på 92 liter. 
Dörren har fack för 2-liters flaskor och vanliga burkar. Tack vare den jus-
terbara temperaturen mellan 1 till 9 grader kan du enkelt njuta av väl 
kylda drycker.

Motsvarar 

 
poäng

2

Årets glögg från Blossa och Olof Viktors pepparkakor 
Den här gången har Blossa vänt blicken söderut mot Marocko och Mar-
rakech, där det söta Maghrebi-teet som smaksätts med mynta är mäkta 
populärt. Årets glögg har smak av just mynta och grönt te som förenas 
med traditionella glöggkryddor. Till detta 350 g lyxiga pepparkakor.

Motsvarar 

 
poäng
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– ALLTID VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN OCH ORIGINALPRODUKTER TILL LÅGT PRIS –

UPONOR INFRA

UPONOR VVS
UPONOR INFRA

UPONOR VVS

När du handlar från kampanjen samlar du poäng som du 
kan lösa in mot julklappar. Du väljer själv under kampanj-
tiden när du vill lösa in poängen och vilka julklappar du 
väljer, dessa finner du på mittuppslaget.

I bifogade kampanjblad ser du varje veckas 
erbjudande med tomteröda priser. Under de 
flesta artiklar finns denna lilla symbol som 
visar hur många produkter du måste köpa 
för att få ett poäng.

Julklapparna som du väljer är givetvis inslagna i julklapps-
papper med tillhörande rim och skickas med din försändel-
se av beställt VVS-material. Allt klart för att lägga direkt 
under granen.

Beställer du genom vår webshop skriver du i fälten som be-
nämns ”Fri leveranstext” längst ner vid utcheckningen om 
du vill spara poängen eller vilken julklapp du önskar att 
plocka ut. För fullständiga villkor se www.carpings.se.
 
Lycka till med inköpen och en riktigt GOD JUL!

Carpings julkampanj med 
nya erbjudande varje vecka
Carpings julkampanj med 
nya erbjudande varje vecka


