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Hemlevererat, installerat och klart 
…om du vill!
Vi kör hem dina nya produkter till dig och tar samtidigt med allt emballage 

samt dina trasiga eller gamla produkter till återvinning, om du vill. Vill du 

ha hjälp med att dölja kablar eller hänga din nya TV på väggen? Vill du att vi 

nyinstallerar din dator, fi xar ett trådlöst nätverk eller installerar/konfi gurerar 

din nya smartphone? Det ordnar vi! 

Soundbar på köpet!

Jämför oss gärna
Vi ger dig som vanligt de lägsta priserna, men det 

viktigaste för oss är att du som kund får hem en produkt 

– anpassad efter dina behov och förutsättningar. Detta 

oavsett om du önskar en mobiltelefon, en lättanvänd billig 

surfplatta, en 4K-TV med den senaste tekniken eller ett 

trådlöst multiroom-system! Det tycker vi är bättre än rea.

BÄTTRE ÄN REA

49¨ 4K ULTRA HD TV
PANASONIC TX-49DX603E Fantastisk 4K-upp-

lösning och superenkla smart-funktioner. 

oavsett om du önskar en mobiltelefon, en lättanvänd billig 

surfplatta, en 4K-TV med den senaste tekniken eller ett 

trådlöst multiroom-system! Det tycker vi är bättre än rea.

LJUD SOM FYLLER HELA RUMMET
SONY HT-CT381 2.1-kanalig soundbar för skärmstorlekar från 101,6 cm (40 tum). 

Två stereohögtalare tillsammans med en trådlös subwoofer ger ett fullregisterljud 

som fyller hela rummet under varje film.

Hemlevererat, installerat och klart 

Vi kör hem dina nya produkter till dig och tar samtidigt med allt emballage 

samt dina trasiga eller gamla produkter till återvinning, om du vill. Vill du 

ha hjälp med att dölja kablar eller hänga din nya TV på väggen? Vill du att vi 

nyinstallerar din dator, fi xar ett trådlöst nätverk eller installerar/konfi gurerar 

Soundbar på köpet!

Vi ger dig som vanligt de lägsta priserna, men det 

viktigaste för oss är att du som kund får hem en produkt 

– anpassad efter dina behov och förutsättningar. Detta 

BÄTTRE ÄN REA
GE DIN TV ETT RIKTIGT BRA LJUD
PANASONIC SC-HTB385 2.1-kanaligt system som flexibelt skapar ett 

en kraftfull ljudbild med klar och tydlig återgivning. 

”På köpet” gäller vid köp 

av ett antal tv-modeller, 

denna nedan t.ex. Det 
tycker vi är bättre än rea.

”På köpet” gäller vid köp av ett antal tv-

modeller, denna nedan t.ex. Det tycker vi 
är bättre än rea.

OTROLIG UPPLEVELSE 
MED 4K HDR OCH 
ANDROID TV – I 55 TUM
SONY KD55XD8599 Den här tv:n bjuder på det 

ultimata inom bildkvalitet och kombinerar 

4K-skärpans briljans med ljusstyrkan, färgen 

och detaljerna hos HDR (High Dynamic Range). 

Tidigare dolda områden med mörka skuggor 

och solljus blir nu skarpa och detaljrika.  

TRÅDLÖSA 
HÖRLURAR 
MED BLUETOOTH 
HALVA PRISET!
SONY MDR-XB950 Ord pris 1.290 kr

som fyller hela rummet under varje film.

OTROLIG UPPLEVELSE 
MED 4K HDR OCH 
ANDROID TV – I 55 TUM
SONY KD55XD8599 
ultimata inom bildkvalitet och kombinerar 

4K-skärpans briljans med ljusstyrkan, färgen 

och detaljerna hos HDR (High Dynamic Range). 

Tidigare dolda områden med mörka skuggor 

och solljus blir nu skarpa och detaljrika.  

Soundbar på köpet!
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en kraftfull ljudbild med klar och tydlig återgivning. en kraftfull ljudbild med klar och tydlig återgivning. 

8.990
ELLER 441 KR/MÅN I 23 MÅN

Soundbar på köpet!

14.990
ELLER 702 KR/MÅN I 23 MÅN

Soundbar på köpet!

32¨ LED-TV   
LUXOR LED32HB 32 tums LED-TV 

med inbyggd mottagare för Boxer. 

3.990
ELLER 224 KR/MÅN I 23 MÅN

645

LUXOR LED32HB 32 tums LED-TV 

med inbyggd mottagare för Boxer. 

1.790

40¨ SMART-TV
PANASONIC TX-40DS400 Enkla, smarta 

funktioner och mycket prisvärd.

Se många fler erbjudanden

BÄTTRE ÄN REA
i våra butiker!

HUDIKSVALL Stationsg 1. 0650-155 98. Öppet mån–fre 10–18, lör 10–15
DELSBO Köpmangatan 2. 0653-168 60. Öppet mån–fre 10–18, lör stängt
LJUSDAL N Järnvägsg 53. 0651-169 60. Öppet mån–fre 10–18, lör 10–15

Välkommen till våra butiker!
Delbetala räntefritt 24 månader!
Betalningsfri inköpsmånad, dela upp inköpsbeloppet på 23 betalningar 

med 0% ränta, uppläggningsavg. 495 kr, admin.avg 29 kr/mån. 

Prisexempel: Vid ett köp på 15.000 kr och 23 delbetalningar uppgår 

den totala kreditkostnaden till 1.162 kr. I samarbete med Handelsbanken 

Finans/Ecster. Vi har fler betalningslösningar, fråga oss i butiken.


