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

Välkommen till våra butiker!

sony 
musiksystem
Blås liv i festen med det 
klubbliknande ljudet från det 
här systemet med en enda 
låda. EXTRA BASS™ ger liv 
åt kraftfulla låga toner för 
mullrande EDM-basgångar, med 
ljuseffekter för festivalstämning.
SONY GTK-XB5

Maxa feststämningen. 52 cm hög!

För läskande 
kylda drycker!

Avtalstid 24 mån. Efter friperioderna löper abonnemanget vidare till ord. pris (Familjepaketet 379 kr/mån, C More Premium 480 kr/mån). Minsta 
totalkostnad för abonnemanget (Baspaketet i 15 mån) 3435 kr. Efter 3 månader friperiod kostar OnePlace 19 kr  x 24 mån utan hårddisk eller 
59 kr x 24 mån med hårddisk. Kemikalieskatt tillkommer för boxen enligt svensk lag. Erbj. gäller vid nytecknande t.o.m. den 31 maj 2018.

Uppgradera dig 
inför fotbollsfesten!

Skaffa nytt TV-abonnemang!
• Familjepaketet 9 mån fritt • C More Premium 3 mån fritt • UHD-box OnePlace 3 mån fritt 

• Fri startavgift och fri basinstallation • HD-kanaler och playtjänst ingår

Panasonic 4k 
hdr-tv
Uppgradera till fantastisk 
4K HDR-bildåtergivning 
och exklusiv design. Exakt 
och verklighetstrogen 
färgåtergivning tack vare 
förbättrad bildprocess. 4K 
HDR-teknik som ger en vacker, 
verklighetstrogen och exakt 
bildåtergivning.
PANASONIC TX-55EX600

sony 4k uhd-tv
Underhållning på hög nivå med XE70 4K HDR-tv med YouTube™ och Netflix integrerat. X-Reality 
PRO-tekniken och förstklassig strömning tar underhållningen till nya nivåer. Bilden kompletteras 
av ett fantastiskt och kraftfullt ljud som fulländar helhetsupplevelsen. Kablar gömda i stativet.
SONY KD-65XE7096

VÄNTA GÄRNA LITE 
MED BETALNINGEN

Vi ger dig alltid upp till 60 dagars betaltid vid 
köp med Euronicskortet. Den enda kostnad som 
tillkommer är aviavgiften på 29 kr. Dessutom får du 
poäng för varje krona du handlar för (5% bonus).
* Vi har flera olika betalningsalternativ. I samarbete med Ecster. Fråga oss i butiken.

 LITE 

tv med inbyggd dvd 
12/220 volt 
Perfekt för husbilen eller båten då den går 
på både 12/24 volt och vanlig 220V. Inbyggd 
DVD-spelare. Det går även att spela in och 
upp via en USB-sticka (tillval).
LUXOR LED24HB/DVD

1.990:-
149:-/mån*

24"
party cooler
• Kapacitet: 50 liter
• Temperatur: 0-16 grader C
• Rymmer 85 st 33 cl burkar
• 2 st hyllor + 2 korgar

För läskande 
kylda drycker!

party cooler
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MED BETALNINGEN
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vi sätter din tv på plats 
och dig i soffan!
• Vi levererar & installerar
• Vi visar hur tv:n fungerar
• Vi återvinner kartonger & din gamla teknik


