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Välkommen till våra butiker!

*2 TELE2 FASTPRIS Allt ingår: Samtal, SMS, MMS och 5GB surf. Månadskostnaden är baserad 
på en delbetalningsplan på 24 månader (för telefonen), med Tele2-
abonnemang. 250 kr i uppläggningsavgift tillkommer.

Betala om du är nöjd.  
Ingen bindningstid!

VI HAR GIVETVIS SAMTLIGA MOBILTELEFONER MED TELIA – ELLER HELT UTAN ABONNEMANG.

TÅL REGN, RUSK OCH TUFFT UTELIV
SONY XPERIA M4 AQUA Den här vattenskyddade kameramobilen är fullspäckad 

med Sonys bästa kamerateknik. 

SAMSUNG GALAXY A3 Ta 

riktigt bra selfie-bilder 

med 5 MP-kameran på 

framsidan eller använd 

kameran på baksidan för 

bilder med ännu högre 

upplösning. 

abonnemang. 250 kr i uppläggningsavgift tillkommer.
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360:-/mån*2

etala om du är nöjd.  

364:-/mån*2

ALLT INGÅR 
5 GB SURF

Samtal, SMS, MMS och 
5 GB surf ingår i det låga 

fasta månadsbeloppet.

15,6¨ LAPTOP MED INTEL® 
DUAL-CORE PROCESSOR
LENOVO B50-30 (MCA2WMS)
» Intel® C Dual-Core N2840

» Minne 4GB 1600MHz

» Hårddisk 500GB

» Intel® HD Graphics 

Betala med Euronics 

MasterCard och få

5% 
BONUS!

Betala med Euronics 

MasterCard och få

VÄNTA GÄRNA LITE 
MED BETALNINGEN

Vi ger dig alltid minst 60 dagars betaltid*

2.990:-
6.990:-

LAPTOP MED
128 GB SSD-
DISK!
LENOVO U330P Intel® Core™ 

i5 processor. 1.6GHz 8GB. 

13.3 tum. 128 GB SSD, upp 

till 10 timmar batteritid och 

bakgrundsbelysta tang-

enter. Stilren laptop som 

sticker ut ur mängden.

*Vi ger dig alltid minst 60 dagars betaltid vid köp med Euronicskortet. Den enda kostnad som tillkommer är aviagiften på 29 kr. 
Dessutom får du poäng för varje krona du handlar för (5% bonus) – som du sedan kan växla tillbaka till pengar att handla för. Bra va?
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Välkommen till våra butiker!

BETALAR DU ONÖDIGT 
MYCKET ELLER HAR ONÖDIGT 

MÅNGA TV-KANALER?
ELLER VILL DU HA FLER? BÄTTRE BILD/LJUD

P.O. Radio TV kopplar in medan du kopplar av. Vi hjälper dig hela vägen!

Vi samarbetar med de största och bästa operatörerna på 
marknaden – och har kunskapen att opartiskt hjälpa dig med 

den lösning som passar ert hushåll bäst, efter era behov.

KOM IGÅNG MED DITT TV-TITTANDE! 
Vi levererar, kopplar in och installerar så att det 
blir klart för dig att titta – om du vill.  Vi kopplar 
in medan du kopplar av! Fråga oss i butiken.

VI VET INTE VAD DU VILL HA
Ingen vet bättre än du, vilka kanaler du vill ha – och ska betala för. 
Saknar du något i ditt utbud, eller har du fl er kanaler än du nyttjar? 
Vi tycker inte att du ska betala mer än du behöver och hjälper dig 
att hitta den bästa och mest prisvärda lösningen för dig.

Vi hjälper dig hela vägen!

VISSTE DU ATT:
En HD-kanal ger dig en avsevärt 
bättre ljudupplevelse, utöver den 
den bättre HD-bilden?
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