FRÅGA OSS FÖRST! VI HJÄLPER
DIG HELA VÄGEN.
2.000 KR
PRISSÄNKT!
Tidigare pris
11.990 kr

Hemkört, installerat
och klart… om du vill!
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?
Vill du att vi nyinstallerar din dator, fixar ett
trådlöst nätverk eller installerar/konfigurerar
din nya smartphone? Det ordnar vi!

55¨ 9.990

SOUNDBAR
PÅ KÖPET!
Värde 990 kr

PANASON
IC SC-HT
HÖGUPPLÖST
B8 En d
stereohö
iskret, e
ffektfull
gtalare m
ed Blueto
BILDÅTERGIVNING
oth, till d
in TV.
NÄR DEN ÄR SOM BÄST

PANASONIC TX-55CS620 Finare HD-modell med ljusstark skärmpanel och adaptiv
bakgrundsbelysning för att återge så hög bildkvalitet som möjligt från dina
bildkällor. Med denna TV så kan du streama TV-bilden till din smartphone
eller surfplatta. Vi hjälper dig!

HOS EURONICS träffar du människor med en
stark passion för hemelektronik och stora
kunskaper om den allra senaste tekniken.
Vi är Europas största fackhandelskedja och
kombinerar styrkan hos en stor inköpsgrupp
med kompetensen och personligheten hos den
lokala butiken på din ort. Vi finns där du finns!

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 förutsättningar. Oavsett om du köper en
mobiltelefon, en lättanvänd billig surfplatta, en
4K-TV med den senaste tekniken eller ett
trådlöst multiroom-system!

KÖP TILL
BOOK COVER
FÖR 399:-!
Original

Plocka ihop dina 8 favoritkanaler
Byt kanaler fri� en gång i månaden
Ti�a när och var du vill ingår alltid

FÖR LIVETS 2.490
GODA SURFSTUNDER

GALAXY TAB A En tunn tablet designad för ett behagligare
liv. Endast 7,5 mm tunn och 465 g lätt är den
greppvänlig och lätt att ta med sig överallt. Skärmen
anpassar sig efter ljuset där du befinner dig och skapar
en behaglig tittarupplevelse. Se alla dina Boxer tvkanaler genom ditt trådlösa nätverk. Vi hjälper dig!

Se dina favoritprogram
på TV, dator, surfpla�a
och smartphone.
6 mån fritt, därefter 239 kr/mån. Ingen startavgift. Gäller vid 12 mån abonnemang. Erbjudandet gäller t.o.m.
17 mars 2016. Program i bild: Limitless (FOX), Ligue 1 (C More), Alvinnn!!! och gänget (Nickelodeon), Animal Planet.

Våra erbjudanden gäller tom 14/2 2016,
eller så långt lagret räcker.

Tillsammans har vi mer än 300 års erfarenhet

Egna installatörer

Vi har
av
siga installationer
som utför fackmäs
paraboler som
såväl antenner och
r och
TV , ljudanläggninga m.m.
konferensutrustningar

Välkommen!

Pontonjärvägen 6A, Boden. Tel: 0921-153 00.

Lunde • 0612-326 20 • www.aatv.se • Sommaröppet mån–fre 9.30–17

Euronics har idag butiker 31 länder. I Sverige finns 80 butiker över hela landet med ett heltäckande sortiment av hemelektronik.
Boden: Vidars Radio
www.vidars.se | Pontonjärvägen 6A. 0921-153 00.
Hudiksvall/Ljusdal: PO Radio
www.poradio.se | Hudiksvall: 0650-155 98. Ljusdal: 0651-169 60.
Jokkmokk: Åströms Radio & TV Service
www.jokkmokk.euronics.se | Storgatan 28. 0971-101 15.
Kalix: Henrikssons Radio TV
www.kalix.euronics.se | Strandgatan 13. 0923-157 10.

www.euronics.se

Lunde: Ådalens TV Service
www.aatv.se | Rättarevägen 1. 0612-326 20.
Söderhamn:
www.soderhamn.euronics.se | Kungsgatan 9. 0270-700 35.
Vilhelmina: Rönnfjords
www.ronnfjords.se | Storgatan 21. 0940-109 66.
Örnsköldsvik: Kapitalvaruhuset
www.kapitalvaruhuset.euronics.se | Nygatan 2. 0660-143 00.

