VINNAR-TV TILL
OSLAGBART PRIS

Vinter-OS erbjudande
från OS-sponsorn Panasonic
i samarbete med Euronics

* Vi har flera olika betalningsalternativ. I samarbete med Ecster. Fråga oss i butiken.

SPARA

65"

3.000:- 13.990:400:-/mån*
9.990:-

55"

300:-/mån*
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Panasonic
lcd-tv

Exakt och verklighetstrogen färgåtergivning tack vare förbättrad bildprocess. Vår 4K HDR-teknik rymmer Panasonics
samlade kunskap inom bildkvalitet och ger en vacker, verklighetstrogen och exakt bildåtergivning.
PANASONIC TX-65EX613

ES500-serien är utrustad
med en ljusstark skärmpanel och Adaptiv Backlight
Dimming som ger en
underbar bildåtergivning.
Här finns också en rad
smarta funktioner för
nätverk och delning.
PANASONIC TX-49ES500

1.000:-

VI KÖR HEM OCH
KOPPLAR IN DINA
NYA PRODUKTER!
Vi hjälper dig att transportera
hem dina nya produkter, packar
upp och tar med oss tomt emballage och gamla/trasiga produkter
till återvinning, om du vill. Vi
installerar och kopplar in dina
nya produkter på bästa sätt och
ger dig gärna råd om ytterligare
förbättringar av ditt digitala
hem. Fråga oss först! Vi hjälper
dig hela vägen.

Erbjudandet gäller tom 23/2 2018.

Panasonic 4k-tv med
förstklassig bildkvalitet
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Panasonic 4k-tv
Fantastisk 4K-upplösning och superenkla smart-funktioner. Designen är inspirerad
av möbler vilket resulterat i enkla och eleganta former. Detta i kombination med ett
flexibelt fotstöd gör att denna tv smidigt passar in i alla typer av interiörer.
PANASONIC TX-40DX603

TV Flex8

490:JBL trådlösa
hörlurar
De är ihopfällbara, lätta,
bekväma och kompakta. Rejäl
bas som återskapar det kraftfulla JBL Pure Bass-ljudet.
JBL T450BT

99

kr

Gäller nya kunder 1–12 feb

Spara 1680 kr

mån

Välj kanaler som direktsänder
vinterns stora sporthändelse.
99 kr/mån under bindningstiden (12 mån), därefter
tillsvidare med 1 mån uppsägningstid och till ord pris
(f.n 239 kr/mån). Hårdvara kan tillkomma.

Välkommen till våra butiker!

www.poradio.se

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

