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Köpmangatan 2
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Ljusdal
N Järnvägsgatan 53
0651-169 60
Mån–fre 10–18, lör 10–15

Hudiksvall
Stationsgatan 1
0650-155 98
Mån–fre 10–18, lör 10–15

Vi har flera olika betalnings-
alternativ. I samarbete med Ecster. 
Fråga oss i butiken.

September betyder premiär för efterlängtade program och tv-serier. Passa på att 
uppgradera bilden nu! Utöver lägsta pris ger vi dig alltid upp till 60 dagars betaltid 
vid köp med Euronics Mastercard. Den enda kostnad som tillkommer är aviavgiften 
på 29 kr. Dessutom får du bonus på dina inköp.

Äntligen höstsäsong
och tv-premiärer!

Hemkörning* • Inkoppling • Kanalinställning • Bortforsling av emballage 
Vi tar med din trasiga tv till återvinning (om du vill)

Vi tar med din trasiga tv till återvinning (om du vill)

Erbjudandet gäller nya kunder till och med 11 november 2019. TV Flex8 för 99 kr/mån under 12 mån. Följande 12 mån 239 kr/mån. Bindningstid 24 mån, efter det ordinarie pris (f.n 239 kr/mån) med 1 mån uppsägningstid. 
Lägg till Boxer Tv Hub för 500 kr i låneavgift (ord pris 1695 kr). Ingen startavgift. Fraktavgift 149 kr. Med reservation för tryckfel och prisförändringar.

Vi kör hem och installerar din tv!

Mer detaljer, mer naturligt, 
mer verkligt
Se allt du ser komma till liv med större djup, detalj och 
textur tack vare unika bearbetningstekniker från Sony.
SONY KD65XF8599BAEP

Njut av 4K och UHD
Njut av ljusare vitt och mörkare svärta tack vare lokal 
dimmteknik som lyfter de ljusaste scenerna till fantastiska 
nya nivåer och de mörkaste skuggorna till livet.
LG 55UK6500PLA

Full HD
Dra nytta av full HD-bilder 
och Dolby-ljud för en perfekt 
familjupplevelse.
TCL 40DD420

Inbyggd soundbar!
Ramlös design och 4K HDR kombinerat med 
micro dimming ger bättre High Dynamic Range-
upplevelse, Uppslukande ljudupplevelse tack vare 
det högklassiga ljudsystemet med 4 högtalare 
framtill från JBL. 
TCL 55DC760
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• Hela basutbudet plus åtta valfria kanaler.
• Titta var och när du vill med Boxer Play.
• Enkelt att komma igång – ingen startavgift.
• Kom igång idag! Mer information i butiken.


