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Välkommen till våra butiker!

249:-/mån

SOMMAR OCH EGENTID!

NYHET! 
SKÖLJ BARA AV DEN
SONY XPERIA™ Z4 TABLET Certifierad med den hög-

sta vatten- och dammskyddsklassen för en mobil 

enhet. Så om någon råkar spilla på surfplattan är 

det inga problem, skölj bara av den under kranen. 

Med den här 10,1-tums Android-surfplattan får du 

den högsta upplösningen, mest ljusstarka skärmen 

och mest levande färgerna får du den bästa bild-

upplevelsen du någonsin har hållit i din hand. 

PRIS UTAN DELBETALNING: 5.490 KR

» En fantastisk 2K-display byggd med Sonys 

   tv-teknik

» Lys upp din underhållning – en fantastisk 

   display som är 40 procent mer ljusstark än 

   skärmen på Xperia Z2 Tablet   skärmen på Xperia Z2 Tablet

Action Cam

PÅ KÖPET!
Värde ca 2.190 kr. 

Erbjudandet gäller 

tom 28/6.

FÖRBOKA Z3+ OCH FÅ ACTION CAM PÅ KÖPET!
NYA VATTENTÄTA XPERIA™ Z3+
NYA XPERIA™ Z3+ lanseras den 28 juni men redan nu kan du förboka 

den och få en Action Cam HDR-AZ1 från Sony på köpet, 

värde ca 2.190 kr.  Gäller t.o.m 28 juni 2015. 

Välkommen in i butiken!

KOM IGÅNG MED DIN NYA DATOR, 
SMARTPHONE ELLER SURFPLATTA! 
Vill du att vi nyinstallerar din 

dator, fi xar ett trådlöst nätverk 

eller installerar/konfi gurerar 

din nya smartphone så gör vi 

det. Vi hjälper dig också med 

de fl esta typer av datorkrångel. 

För pris och mer information, 
fråga oss i butiken!

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

*2 TELE2 FASTPRIS
kostnaden är baserad på en delbetalningsplan på 24 månader (för telefonen), kostnaden är baserad på en delbetalningsplan på 24 månader (för telefonen), 
med Tele2-abonnemang. 250 kr i uppläggningsavgift tillkommer.

360:-/mån*2

NYHET! DYK MED DEN
SONY XPERIA™ M4 AQUA Den här vattenskyddade 

kamera-mobilen är fullspäckad med Sonys bästa 

kamerateknik och ett batteri som räcker i två dygn! 

Bättre autojustering, som känner igen 52 olika 

bildscenarier och optimerar inställningarna åt dig 

automatiskt. 

Betala om du är nöjd.  
Ingen bindningstid!

--™

ALLT INGÅR 
(INKL 5 GB)
Samtal, SMS, MMS och 

5 GB surf ingår i det låga 

fasta månadsbeloppet.

Vi har flera olika delbetalningsmöjligheter i samarbete med Handelsbanken Finans. 
Fråga oss i butiken eller läs och ansök om delbetalning direkt – på www.euronics.se.
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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?

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


