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Välkommen till våra butiker!
VÄNTA GÄRNA LITE MED BETALNINGEN!
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).

Betala med Euronics MasterCard och få5% BONUS!

Betala med Euronics 

HEMKÖRT, INSTALLERAT   
       OCH KLART …om du vill!

SONY               FULL-HD ANDROID TV 55¨ MED SOUNDBAR PÅ KÖPET!
VI

 REKOMMENDERAR

Gör uppl
evelse

n 

ännu st
örre! 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? Det ordnar vi!

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 förutsätt-

ningar. Oavsett om du köper en mobiltelefon, 

en lättanvänd billig surfplatta, en smart 4K-TV 

med den senaste tekniken eller ett trådlöst 

ljudsystem! 

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

på skarpare, jämnare och mer verklighetstroget. Skillnaden är påtaglig. 

En elegant tv med smarta funktioner och slimmad design som smälter 

in i alla vardagsrum, även när den är monterad på väggen. Vi hjälper dig!  

*Soundbar på köpet, gäller vid köp av denna tv.

55¨ 11.990 LJUD SOM FYLLER 
HELA RUMMET
SONY HT-CT 381 Den här smidiga 

Soundbar-enheten på 5,1 cm 

(2 tum) passar perfekt att placera på 

en hylla eller på väggen. Två stereo-

högtalare tillsammans med en tråd-

lös subwoofer ger ett fullregisterljud 

som fyller hela rummet.

1.990
PARTY COOLER 
HAVSÖ CHARLIE 3.0 Rostfritt 

stål. Med plats för 85 st 33cl 

burkar samt vinkorgar och 

avlastningsbord gör den sig 

är oumbärlig för din uteplats/

terrass under sommaren. 

stål. Med plats för 85 st 33cl 

burkar samt vinkorgar och 

avlastningsbord gör den sig 

är oumbärlig för din uteplats/

terrass under sommaren. 

50¨ KVALITET 
FRÅN PANASONIC 
PANASONIC TX-50CS520 En mycket prisvärd 

Smart-TV med kontrastrik bildåtergivning 

och användarvänliga funktioner för att dela 

innehåll. 

5.990
42¨ LUXOR LED-TV 
LUXOR LED42FSB Stor bra tv med många 

funktioner, till ett fantastiskt pris!
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PÅ KÖPET!*
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1000 KR 
RABATT!


