
tydliga bilder 
och klart ljud
• Full HD 1080
• X-Reality PRO
• Motionflow XR
SONY KDL40RE453

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

Välkommen till våra butiker!

• missa inte sommarens fotboll
• Titta på alla skärmar – hemma, 
 på bussen och på stranden
• Köp nu och titta redan idag

TV Flex8 för 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. Ingen startavgift. Erbjudandet gäller för nya kunder 1 juni–15 juli 2018.

Skarpa färger, 
oavsett 
betraktnings
vinkel 
• IPS 4K Display
• Active HDR
• Ultra surround
LG UJ651

HEJA SVERIGE!  
FOTBOLLSFEST I 2285"

njut av sommaren – med eller  
utan fotboll, betala senare!
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.

TV Flex8
99 kr

mån
12 mån abonnemang

Erbjudande 1 juni–15 juli

Spara 1680 kr

• Missa inte sommarens fotboll
• Titta på alla skärmar – hemma,  
 på bussen och på stranden
• Köp nu och titta redan idag

TV Flex8 för 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. Ingen startavgift. Erbjudandet gäller för nya kunder 1 juni–15 juli 2018.

högtalare 
 lätt att ta med
• Vattentålig IPX7-certifiering
• Tåligt hölje av silikongummi
• Mycket ljud för pengarna
• Bluetooth
BOSE SOUNDLINK MICRO BLUETOOTH SPEAKER

högtalare med 
FANTASTISKT 
LJUD
• Vattentålig IPX4-certifiering
• 12 h batteritid
• Siri och Google-röstkommandon
• Bluetooth
BOSE SOUNDLINK REVOLVE

högtalare med 
extra bass
• Extra bass för djupt och  

bastungt ljud
• Bluetooth
SRSXB10

tv flex 8 99:/mån
Spara 1680 kr!

Erbjudande 1 juni–15 juli
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UNDERHÅLLNING 
PÅ HÖG NIVÅ
• 4K HDR
• 4K X-Reality PRO
• YouTube och Netflix integrerat
SONY KD65XE7096

499:

surfplatta 
• Tunn design som ligger stadigt 

i handen
• Utmärkt för surf, mejl, spel 

och läsning
SAMSUNG TAB A 10,1"

65"

Förbryllande liten, 
tills du slår på den

Finns i flera 
olika färger

2.190:

990:
1.990:


