
Boden: Vidars Radio 

www.vidars.se | Pontonjärvägen 6A. 0921-153 00. 

Hudiksvall/Ljusdal: PO Radio  

www.poradio.se | Hudiksvall: 0650-155 98. Ljusdal: 0651-169 60.

Jokkmokk: Åströms Radio & TV Service 

www.jokkmokk.euronics.se | Storgatan 28. 0971-101 15.

Kalix: Henrikssons Radio TV 

www.kalix.euronics.se | Strandgatan 13. 0923-157 10.   

Lunde: Ådalens TV Service 

www.aatv.se | Rättarevägen 1. 0612-326 20.

Söderhamn: 
www.soderhamn.euronics.se | Kungsgatan 9. 0270-700 35.

Vilhelmina: Rönnfjords 

www.ronnfjords.se | Storgatan 21. 0940-109 66.   

Örnsköldsvik: Kapitalvaruhuset 

www.kapitalvaruhuset.euronics.se | Nygatan 2. 0660-143 00.

Pontonjärvägen 6A, Boden. Tel: 0921-153 00.  
Välkommen!

Vi har Egna installatörer

som utför fackmässiga installationer av 

såväl antenner och paraboler som 

TV , ljudanläggningar och 

konferensutrustningar m.m. 

Lunde • 0612-326 20 • www.aatv.se • Sommaröppet mån–fre 9.30–17

Tillsammans har vi mer än 300 års erfarenhet

55¨ 11.990

Euronics har idag butiker 31 länder. I Sverige fi nns 80 butiker över hela landet med ett heltäckande sortiment av hemelektronik.

Våra erbjudanden gäller tom 31/1 2016, 

eller så långt lagret räcker.

Jämför oss gärna!
Vi ger dig marknadens lägsta priser (jämför gärna!), 

men det viktigaste för oss är att du som kund får 

hem en produkt som är anpassad efter dina 

behov och förutsättningar. Oavsett om 

du köper en mobiltelefon, en lättanvänd billig 

surfplatta, en 4K-TV med den senaste tekniken 

eller ett trådlöst multiroom-system!  

HOS EURONICS trä� ar du människor med en 

stark passion för hemelektronik och stora 

kunskaper om den allra senaste tekniken. 

Vi är Europas största fackhandelskedja och 

kombinerar styrkan hos en stor inköpsgrupp 

med kompetensen och personligheten hos den 

lokala butiken på din ort. Vi fi nns där du fi nns!

Hemkört, 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!

KVALITET BEHÖVER 
INTE VARA DYRTINTE VARA DYRT

www.euronics.se

4K ACTION KAMERA
SONY FDR-X1000VR Fäst den på hjälmen – eller på något annat 

lämpligt ställe – och spela in levande, ultraskarpa filmer med 

fyra gånger högre upplösning än Full HD. *Du betalar 4.490 kr 

i butiken och får 900 kr tillbaka från Sony. Vi hjälper dig! 

SMART ANDROID-TV MED FULL HD
SONY KDL55W809 BRAVIA® har avancerad teknik för att göra allt du 

tittar på skarpare, jämnare och mer verklighetstroget. Skillnaden är 

påtaglig. En elegant, slimmad design som smälter in i alla vardags-

rum, även när den är monterad på väggen. Vi hjälper dig! 

55¨ 11.990

VÄRDE OCH KVALITET 
I PERFEKT BALANS 
PANASONIC TX-50CS520 En mycket prisvärd modell, 

mycket tack vare sin kontrastrika bildåtergivning 

och sina användarvänliga funktioner för att dela 

innehåll. Vi hjälper dig! 

6.990

• Energiklass A+ • Skärmstorlek tum/cm 50”/126 cm 

• E� ekt vid drift 63W • Energiförbrukning 88kWh/år

TRYGG BÄRBAR DATOR 
LENOVO G50-45 AMDs snabba A8-6410 

processor. 6GB RAM, 500GB HDD och 

bra batteritid. 15,6” skärm. 

Vi hjälper dig!

4.990 3.590*

Tillsammans har vi mer än 300 års erfarenhet

En mycket prisvärd modell, 

mycket tack vare sin kontrastrika bildåtergivning 

och sina användarvänliga funktioner för att dela 

6.990

bra batteritid. 15,6” skärm. 

Vi hjälper dig!

4.990

Live view
fjärrkontroll

INGÅR!

Sony hörlurar

PÅ KÖPET!
Sony rek pris: 

1.250 kr

• Energiklass A+ • Skärmstorlek tum/cm 55”/139 cm 

• E� ekt vid drift 75W • Energiförbrukning 104kWh/år

Sony rek pris: Sony rek pris: 
1.250 kr

50¨


