
Beställ din hemelektronik på expert.se – fri frakt till butik!

Erbjudandena gäller 1/12-24/12 2011.
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pekskärmsmobil 
Htc SEnSation xl BEatS audio™

Telia mobil flex small

1:–c
3poTT 299:–/mån

0:–b

Julklappsmobiler!

Vi har 
din nya 
iphone 4s!
Välkommen in till någon av 
våra butiker så hjälper vi dig 
med rätt abonnemang

Tele2 kompis poTT 349

1:–a

a) Gäller vid tecknande av Tele2 Kompis Pott 349 i 24 månader. 
Se sid 6 för mer info.

b) Ray Ingår vid tecknande av 3Pott 299 kr i 24 mån, anslut-
ningsavgift 250 kr. Minsta totalkostnad 299 kr x 24 mån + 
250 kr = 7426 kr. Telefonen är låst till 3 under bindningstiden 
och kan därefter låsas upp för 350 kr.

c) Gäller vid nytecknande av Telia Mobil Flex Small i 24 månader.  
Se sid 3 för mer info.

Årskort mobilsUrF 
pÅ köpet till utvalda 
mobiler med telia refill! 
Värde 499:–
Erbjudandet gäller 
Samsung Galaxy mini, 
Sony Ericsson Live 
With Walkman och HTC 
Explorer. Se sid 18-19.
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8 a-gps android 2.3mEGa-
PixEl

9,4 mm tjock och med en elegant aluminiumram. Titta på video på den skarpa 3,3" stora 
Reality display-skärmen med Mobile BRaVIa® Engine. Insidan är lika imponerande som utsidan 
– Xperia ray är snabb, reagerar direkt och har ett batteri med hög kapacitet.

pekskärmsmobil 
Sony EricSSon xPEria™ ray

Gäller vid nytecknande av Telia Mobil Flex Small i 24 månader med 100 kr som avbetalning för telefonen, varav 100 kr dras av ringpot-
ten. Månadsavgift 199 kr under bindningstiden varav du får ringa för 99 kr. Engångsavgift 250 kr. a) ray: 199 kr x 24 mån + 250 kr + 1 
= 5027 kr, varav du får ringa upp 2376 kr. För information om hur månadsbeloppet kan användas, prislista och villkor se www.telia.se.

Telia mobil flex small

1:–a

Telia Mobil Flex Small

Prata, skicka  
och surfa för  
hela potten
Månadspott från 199 kr.  
Ändra när du vill.

Spotify  
ingår i ett år

Erbjudandet gäller privatpersoner t.o.m. 22/1, 2012. Spotify Premium in-
går, 0 kr/mån i 12 mån, därefter 99 kr/mån. Gäller vid tecknande av Telia 
Mobil Flex i 24 månader. Abonnemang 199 kr/månad. Engångsavgift 250 
kr. För information om hur månadsbeloppet kan användas, prislista och 
villkor se www.telia.se eller fråga i butik.

Xperia ray 
med 
livesound-
hörlur livesound™-hifi-

headset. ser bra ut. 
låter fantastiskt.

genuint sony ericsson-
ljud. platta trasselfria 
kablar och fjärrkontroll.
livekey™-kontroll för 
sony ericsson-telefoner.

livesound-

hörlurens 

värde 599:–
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3 3,2" androidmEGa-
PixEl lcd

pekskärmsmobil Htc ExPlorEr

En smartphone som är enkel att använda. du 
kommer snabbt åt allt det du brukar använda mest  
– dina kontakter, e-posten, kameran. HTC Explorer 
har också en enkel och överskådlig startskärm 
som visar när du får e-post, sms eller har en inbo-
kad händelse i din kalender.

halebop hallå plus

1:–c

8 4,7" android 2.3mEGa-
PixEl lcd

pekskärmsmobil  Htc SEnSation xl BEatS audio™

Specialanpassade hörlurar med finkalibrerat ljud från Beats audio. 1,5 GHz dual core-proces-
sor och ett batteri med lång livslängd gör detta till en smartphone som alltid hänger med och 
träffar varenda ton - högt och tydligt.

Fri navigering 
i norden och 
sju valfria filmer.Telia mobil flex small

1:–b

Erbjudandet gäller dig som tecknar abonnemanget Hallå i 24 månader 
11 november 2011 t.o.m 22 januari 2012. Abonnemanget kostar 59 kr/
mån fram t.o.m 30 juni, därefter ordinare pris. För fullständig prislista 
och villkor se halebop.se/abonnemang

FIXA  HALEBOP HALLÅ! 
Ynkliga 59 kr/mån till sista juni.
Fri surf, fria sms och 19 öre/min.

Gäller vid tecknande av Halebop Hallå plus, 50 kr förhöjd avgift i 24 mån. Månadsavgift 199 kr under bindningstiden, 
varav 50 kr för telefonen och 149 kr för abonnemanget. Engångsavgift 250 kr. Minsta totalkostnad under bindningstiden: 
c) explorer: 109 kr x 6 mån + 199 kr x 18 mån + 250 kr + 1 kr = 4487 kr.

Gäller vid nytecknande av Telia Mobil Flex Small i 24 månader med 200 kr som avbetalning för telefonen, varav 100 kr dras av 
ringpotten. Månadsavgift 399 kr under bindningstiden varav du får ringa för 99 kr. Engångsavgift 250 kr. Minsta totalkostnad under 
bindningstiden b) sensation Xl beats: 399 kr x 24 mån + 250 kr + 1 = 9827 kr, varav du får ringa upp 2376 kr. För information om hur 
månadsbeloppet kan användas, prislista och villkor se www.telia.se.

Just nu ingår  
HtC locations och 
HtC Watch när du köper 
HtC sensation Xl. 

Erbjudandet gäller året ut när du  
registrerar sig på htceclub.se. 
där kan du även läsa mer om 
erbjudandet.
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1 gHZ dlna Hd-Video
android 2.3

pekskärmsmobil Htc dESirE S

android 2.3 med HTC Sense samlar den 
information du tycker är viktig på ett smidigt 
sätt, oavsett om det är e-post från jobbet, din 
privata inbox eller uppdateringar på Facebook. 
Med 3,7" stor pekskärm är surf, Hd-video eller 
navigering via GPS enkelt.

Skyddar displayen på din HTC desire S från 
repor. Filmen är optiskt klar och garanteras 
för livet mot gulfärgning eller sprick-bildning 
på grund av UV-exponering. Tål frysnings- 
temperaturer, hög värme, oljor och bensin, 
samt nötning av stenar och andra slitande 
element.

Skyddar din HTC 
desire S från repor.

active Music Kit. Hörlur som är perfekt när du 
springer. Stereolurarna sitter fast ordentlig 
bakom öronen och walkmanmobilen bär du 
enkelt med dig i fickan på armhållaren.

5 3" android 2.3mEGa-
PixEl Skärm

pekskärmsmobil 
Sony EricSSon xPEria™ actiVE

Tuff smartphone som är vatten- och dammtålig. displayen är reptålig och svarar perfekt 
även om du är blöt om fingrarna. Levereras med ett utrustningspaket och är fullmatad 
med sportappar så att du kan planera, hålla koll på och logga din träning – i soffan eller 
ute på rundan.

Vatten- oCH 
dammtÅlig!

spotify ingår i ett år med telia mobilFlex medium!

Telia mobil flex medium

1:–d

Telia mobil flex medium

1:–e

Gäller vid nytecknande av Telia Mobil Flex Medium i 24 månader med 80 kr/50 kr som avbetalning för telefonen, varav 80 kr/ 
50 kr dras av ringpotten. Månadsavgift 399kr under bindningstiden varav du får ringa för 319kr/349kr. Engångsavgift 250kr. 
Minsta totalkostnad under bindningstiden d) desire s : 399 kr x 24 mån + 250 kr + 1 = 9827 kr, varav du får ringa upp 7656 kr, 
e) active: 399 kr x 24 mån + 250 kr + 1 kr = 9827 kr, varav du får ringa upp 8376 kr. För information om hur månadsbeloppet 
kan användas, prislista och villkor se www.telia.se.

199:–

249:–

349:–

displayskydd coPtEr

skal caSEmatE

HörlUr + Väska 
Sony EricSSon mk100

köp till!

oerhört 
stryktåligt 
display-
skydd!
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Gäller vid nytecknande av Telia Mobil Flex Medium i 24 månader med 100 kr som avbetalning för telefonen, varav 100 kr dras av 
ringpotten. Månadsavgift 399 kr under bindningstiden varav du får ringa för 299 kr. Engångsavgift 250 kr. Minsta totalkostnad 
under bindningstiden f) arc s: 399 kr x 24 mån + 250 kr + 1 kr = 9827 kr, varav du får ringa upp 7176 kr. För information om hur 
månadsbeloppet kan användas, prislista och villkor se www.telia.se.

Telia Mobil Flex Medium

1000 min,  
1000 sms/mms 
och 5 GB ingår
Månadspott från 399 kr.  
Ändra när du vill.

Spotify  
ingår i ett år

Erbjudandet gäller privatpersoner t.o.m. 22/1, 2012. Spotify Premium in-
går, 0 kr/mån i 12 mån, därefter 99 kr/mån. Gäller vid tecknande av Telia 
Mobil Flex i 24 månader. Abonnemang 399 kr/månad. Engångsavgift 250 
kr. För information om hur månadsbeloppet kan användas, prislista och 
villkor se www.telia.se eller fråga i butik.

8,1 1,4 gHZ android 2.3mEGa-
PixEl

pekskärmsmobil 
Sony EricSSon xPEria™ arc S

androidmobil som har en blixtsnabb 1,4 GHz-turbopro-
cessor – Hämta spel, appar och videor utan väntetid. 
Med 3d sweep kan du fånga hänförande panoramavyer 
och visa dem på en 3d- eller Hd-TV. Briljant blev just 
briljantare.

spotify ingår i ett år med telia mobilFlex medium!

Bästa
kamera-
mobil

Sony Ericsson Xperia™ arc S

B
est product                    

2011 –

 2
01

2

Telia mobil flex medium

1:–f

Skyddar displayen på din arc S från repor.

199:–

displayskydd coPtEr

Trasselfritt headset. Läs mer på sidan 2!

599:–

HörlUr 
Sony EricSSon liVE Sound

köp till!

snygg oCH smart, 
tUnn oCH kraFtFUll
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3 ip-67 android 2.3mEGa-
PixEl

pekskärmsmobil
SamSunG Galaxy xcoVEr

androidmobil som tål damm och smuts samt kan sänkas 
ned i 1 meter djupt vatten i 30 minuter utan att skadas. 
Skärmen är dessutom förstärkt med extra tjockt glas. 
Inuti sitter en processor på 800 MHz och android 2.3 med 
Samsungs gränssnitt Touchwiz. Bluetooth 3.0, kamera 
med LEd-blixt samt FM-radio.

riktigt tUFF 

android!

8,1 1 gHZ
android 2.3

mEGa-
PixEl

pekskärmsmobil 
SamSunG Gt-i9100 Galaxy S ii

Endast 8,49 mm tunn men ändå med en 
4,3" SuperaMoLEd-skärm och dualCore-
processor. Galaxy S2 är laddad med android 
2.3 och en 8 megapixels kamera som även 
spelar in video i Full Hd.

Erbjudandet gäller vid tecknande av Kompis Pott 349 tom 120221. 
3 GB surf  ingår. Mån avg 174,50 kr tom 120621 (därefter ord pris 349 kr/
mån). Bindn tid 24 mån. Inträde 99 kr. Lägsta totalkostnad 7428 kr. Månads-
beloppet kan ej användas till betalsamtal, betal-SMS, nummerupplysnings-
tjänster eller trafi k i utlandet. Ej utnyttjat månadsbelopp kan ej överföras till 
nästkommande månad. Efter 3 GB begränsas hastigheten till 64 Kbit/s. Vid 
tecknande av Kompis Pott 349 kr är besparingen upp till 1221 kr (beräknat 
på 174:50 kr i 7 månader).

tele2.se

Halva priset 
på Kompis Pott 
– fram till midsommar!

Spara
1221kr 

upp till

Surf 
ingår!

Gäller vid tecknande av Tele2 Kompis Pott 349 i 24 månader med 0/100 kr i förhöjd månadsavgift. anslutningsavgift 99/249 kr. Minsta totalkostnad under bindningstiden: a) XCover: 174,50 kr x 6 mån 
+ 349x 18 mån + 99 kr + 1 kr =  7429 kr, varav du får använda 8376 kr, b) galaxy sii: 274,50 kr x 6 mån + 449 x 18 mån + 249 kr + 1 kr =  9979 kr, varav du får använda 8376 kr. 

Tele2 kompis poTT 349

1:–a

Tele2 kompis poTT 349

1:–b
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USB- och Sd-adaptrar. Koppla kamera, 
USB-sticka eller Sd-kort till din Galaxy TaB. Snyggt fodral till din Galaxy TaB.

349:–
adaptrar SamSunG

läderFodral SamSunG

köp till!

Skyddar displayen 
på din Galaxy TaB 
från repor.

299:–
displayskydd 
coPtEr

349:–

Den hårda. Den stora. Den vita.
Alla är Samsung Galaxy. Kom in till Expert och prova!

www.samsung.se
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Gäller vid tecknande av Tele2 Kompis Pott 249 i 24 månader med 175/150 kr i förhöjd månadsavgift. anslutningsavgift 249 kr. Minsta 
totalkostnad under bindningstiden: c) titan: 299,50 kr x 6 mån + 424 kr x 18 mån + 249 kr + 1 kr =  9679 kr, varav du får använda 
5976 kr, d) razr: 274,50 kr x 6 mån + 399 kr x 18 mån + 249 kr + 1 kr =  9079 kr, varav du får använda 5976 kr. 

Windows-
mobil från HtC! 

8

8

4,3"

4,7"

android 2.3.5

WindoWs

mEGa-
PixEl

mEGa-
PixEl

Skärm

Skärm

pekskärmsmobil motorola razr

pekskärmsmobil
Htc titan

Smartphone med 4,3" kapacitiv pekskärm och endast 
7,1 mm tjock och väger bara 127 gram.
operativsystemet är android v2.3.5 (Gingerbread). 
Internminnet är på hela 16 GB och kan utökas med 
microSd upp till 32 GB. Mobilens kamera är på 8 
megapixlar och videoinspelning kan göras i full Hd-
upplösning. 

Perfekt överallt, på arbetet och på fritiden. HTC 
TITan är den Windows-mobil som har störst 
skärm och gott om plats för allt du gör både i 
arbetet och på fritiden. Stor skärm på hela 4,7". 
Perfekt smartphone för multitasking, som gör 
dig effektivare, låter dig redigera office-doku-
ment med ett stort virtuellt tangentbord och 
blåser nytt liv både i foton och underhållning.

med WindoWs pHone FÅr dU bl a:
smartare appar. Windows Phone har de 
appar du behöver, idag finns över 40 000 
appar i Marketplace och redan fler än 400 
svenska. Vi har utvecklat upplevelsen så att 
tips om appar dyker upp när man behöver 
dem, som del av ett sökresultat. 
internet mer än en browser. Internet 
Explorer 9 utnyttjar kraften i telefonen så 
du kan få hårdvaruaccelererade grafik- och 
videoupplevelser och gör så att du kan 
surfa snabbare. du kan öppna flera flikar, 
få sökförslag när du skriver i adressfältet 
och trycka på telefonnummer och adresser 
på webbsidor om du vill ringa upp dem eller 
visa dem på en karta. 
enda telefonen med riktiga office. office 
integrerat i telefonen, vilket innebär att du 
får full kontroll över din e-post och kalender 
i outlook och kan öppna, skriva, redigera 
och spara dokument i Word, Excel och 
PowerPoint. 

Erbjudandet gäller vid tecknande av Kompis Pott 249 tom 120221.
1 GB surf  ingår. Mån avg 124,50 kr tom 120621 (därefter ord pris 249 kr/
mån). Bindn tid 24 mån. Inträde 99 kr. Lägsta totalkostnad 5328 kr. Månads-
beloppet kan ej användas till betalsamtal, betal-SMS, nummerupplysnings-
tjänster eller trafi k i utlandet. Ej utnyttjat månadsbelopp kan ej överföras 
till nästkommande månad. Efter 1 GB begränsas hastigheten till 64 Kbit/s. 

tele2.se

Halva priset 
på Kompis Pott 
– fram till midsommar!

Surf 
ingår!

Betala 124:50 kr 
– ring för 249 kr!

Tele2 kompis poTT 249

1:–c

Tele2 kompis poTT 249

1:–d
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nokia n9

8 3,9" gpsmEGa-
PixEl

amolEd-
Skärm

pekskärmsmobil nokia n9

Pekskärmsmobil med ett nytt, spännande gränssnitt. I multitasking-vyn ser du alla dina 
öppna program och olika internetsidor som miniatyrer. Kameran har Carl Zeiss-optik, blixt 
med dubbla lysdioder, vidvinkelobjektiv och äkta 16:9 bildbehandling.

Tele2 kompis poTT 349

1:–a

Gäller vid tecknande av Tele2 Kompis Pott 349 i 24 månader med 100 kr i förhöjd månadsavgift. anslutningsavgift 249 kr. Minsta 
totalkostnad under bindningstiden: a) nokia n9: 274,50 kr x 6 mån + 449 kr x 18 mån + 249 kr + 1 kr = 9979 kr, varav du får 
använda 8376 kr.

Med det här headsetet upplever du musik och 
samtal med trådlöst stereoljud av hög kvalitet.

Spela upp musik från din telefon trådlöst 
på din hemmastereo.

Spela upp din musik i 360-gradersljud via 
den här trådlösa högtalaren var du än är.

blUetootH Headset nokia BH-111
blUetootHmottagare 
nokia md-310blUetootHHögtalare nokia Play 

349:– 1.299:–

399:–
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Billaddare med Micro-USB.

billaddare Sony EricSSon an401

Minsta tot.kostn. från 1906 kr för 3Pott 69 kr/mån i 24 mån. Akt.avg. 250 kr, och 1656 kr kan användas att ringa för. Kontantpris från 1795 kr. 
Mobil operatörslåst under bindn.tid, kan därefter låsas upp för 350 kr. IP-telefoni ingår ej. Mer info tre.se.

 Sony Ericsson
Live with Walkman

69 
kr/mån

Ring & messa för hela månadsbeloppet.

 Fyndklapp.

köp till!

Stereoheadset med bluetooth till din 
Sony Ericsson-mobil.

399:– 249:–

blUetootH Headset 
Sony EricSSon mW-600
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Få plats med mer i din telefon.

Minsta tot.kostn. 5025 kr, varav akt.avg. 250 kr, för 3Surf Plus 199 kr/mån i 24 mån. Fri surf ingår med hastighet upp till 6 Mbit/s i 5 GB/mån, därefter begränsas hastigheten 
till 64 Kbit/s. Kontantpris 6295 kr. Mobilen operatörslåst under bindn.tid, kan därefter låsas upp för 350 kr. IP-telefoni ingår ej. Mer info tre.se.

Samsung Galaxy SII

till lägst pris.
Snabbast

Fri surf      Sveriges bästa mobila datanät      

199 
kr/mån

köp till!
Skyddar displayen 
på din Samsung 
Galaxy SII från 
repor.

199:–
599:– displayskydd 

coPtEr

Skyddar din  Samsung 
Galaxy SII  från repor.

249:–
skal caSEmatE

minneskort
SandiSk 32 GB micro Sd-kort
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179:–

179:–

249:–199:–

skal BElkin   Skyddar din iPhone från repor.

pekskärmsmobil iPhone 4S 16 GB

8 a5 ios5mEGa-
PixEl

iphone-julklappar!

Skyddar displayen på din 
iPhone från repor.

iPhone-docka med kristallklart ljud och 
kompakt design som passar överallt. 
Synkroniserar iPhone/iPod med datorn. 
oBS! telefonen ingår ej.

199:–
displayskydd 
coPtEr

doCka PHiliPS dS 3020

699:–

HÅllare För 
VindrUtan Griffin

armHÅllare Griffin

För enkel placering 
av din iPhone på 
bilens vindruta, för att 
underlätta när du ska 
använda din iPhones 
gps-funktion. oBS! 
telefonen ingår ej.

Smidigt armhållare för löparrundan till 
din iPhone. Har även ett litet fack för 
hemmanyckeln. oBS! telefonen ingår ej.

249:–
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dockningstation för iPad 2 med ljudutgång. 
Specialutformad för iPad 2 och ger enkel 
åtkomst till en port för synkronisering eller 
laddning och en ljudutgång för anslutning 
av högtalare med egen strömförsörjning 
via en ljudkabel (ingår ej). iPad 2 dock kan 
också användas med andra iPad-tillbehör, 
till exempel apples digitala aV-adapter och 
iPad Camera Connection Kit.

iPad Smart Cover har utformats för att passa iPad 2 per-
fekt. Resultatet är ett tunt och tåligt överdrag som fästs 
med magneter och sitter perfekt på plats. när du lyfter 
överdraget vaknar iPad automatiskt. det kan även vikas till 
ett praktiskt ställ när du vill läsa, titta på film eller skriva på 
tangentbordet. Finns i flera färger.

apples digitala aV-adapter speglar innehållet på iPad 2-skärmen exakt, så att 
alla i rummet kan se det på din widescreen-TV, på en videoprojektorduk eller 
en HdMI-kompatibel bildskärm. apples digitala aV-adapter fungerar också som 
videoutgång för iPad, iPhone 4 och iPod touch (fjärde generationen). aV-adap-
tern har också en extra 30-stiftskontakt, så att du kan ladda och synkroni-
sera enheten samtidigt som den är ansluten till en HdMI-kompatibel skärm.

 ipad 2 16 gb WiFi

 ipad 2 dock

 ipad 2 smart Cover ipad 2 digital aV-adapter

Finns även  
ipad 2 16 gb 3g 5.599:–  
ipad 2 32 gb 3g 6.399:–   
ipad 2 64 gb 3g  7.199:–

julklapp!

4.390:–

299:–

299:–

från 399:–

iPad 2

699:–
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Gäller privatpersoner t.o.m. 22/1 2012. Engångsavgift 250 kr. 249 kr/mån. 
I Telias 4G-nät maximal hastighet upp till 80 Mbit/s i 3 mån därefter ordi-
narie hastighet upp till 20 Mbit/s. I Telias 3G-nät maximal hastighet upp till 
32 Mbit/s i 3 mån därefter ordinarie hastighet upp till 20 Mbit/s och upp till  
22 Mbit/s via wlan i Homerun Zones. Överstiger användandet 10 GB be-
gränsas hastigheten i mobilnätet till 120 kbit/s (hastigheten via wlan i 
Homerun Zoner påverkas ej). All datatrafik utom trafiktypen IP-telefoni 
ingår. Kostnad för samtal, sms, mms samt uppkoppling utomlands till- 
kommer. 4G-modem ingår vid minst 18 mån bindning. För mer info om pri-
ser och villkor, se www.telia.se eller fråga i butik.

Just nu! Maximal
4G-hastighet
i 3 månader

Upp till

80   
Mbit/s

Telia Mobilt bredband  
Mellan

Spara pengar.  
Rekordsnabbt.

Erbjudandet gäller t o m 120221. Minsta totalkostnad: Medium: 3 292 kr = 
250 kr (inträde) + 3 042 kr (169 kr x 18 mån). Inträde 250 kr. USB-modem 
ingår, värde 1195 kr. Uppsägning 3 mån. Tele2 förbehåller sig rätten att be-
gränsa hastigheten upp till 200 Kbit/s om användandet överstiger 15 GB per 
månad. Pris gäller surf inom Sverige. Läs mer på tele2.se.

4G!

Medium 15 Mbit/s

 169kr
/mån

10,1"

8,9"

android 3.0

android 3.1 3g oCH WiFi

1 gHZ 3g oCH WiFi

1 gHZ

PEk-
Skärm

PEk-
Skärm

sUrFplatta 
SamSunG Galaxy taB 10.1

sUrFplatta 
SamSunG Galaxy taB 8.9

a) Priset gäller vid tecknande av något av nedanstående mobila bred-
bandsabonnemang:
tele2: Gäller vid tecknande av Tele2 MBB Medium med 24 månaders 
bindningstid och 200 kr i förhöjd månadsavgift. anslutningsavgift 250 
kr. Minsta totalkostnad under bindningstiden: 369 kr x 24 mån + 250 kr 
+ 1 kr = 9 107 kr 
telia: Gäller vid tecknande av Telia MBB Mellan med 24 månaders 
bindningstid och 200 kr i förhöjd månadsavgift. anslutningsavgift 250 
kr. Minsta totalkostnad under bindningstiden: 449 kr x 24 mån + 250 + 
1 kr = 11 027 kr

b) Priset gäller vid tecknande av något av nedanstående mobila bred-
bandsabonnemang:
tele2: Gäller vid tecknande av Tele2 MBB Medium med 24 månaders 
bindningstid och 200 kr i förhöjd månadsavgift. anslutningsavgift 250 kr. 
Minsta totalkostnad under bindningstiden: 369 kr x 24 mån + 250 kr + 
1 kr = 9 107 kr 
telia: Gäller vid tecknande av Telia MBB Mellan med 24 månaders 
bindningstid och 150 kr i förhöjd månadsavgift. anslutningsavgift 250 kr. 
Minsta totalkostnad under bindningstiden: 399 kr x 24 mån + 250 + 1 kr 
= 9 827 kr

med mobilT bredbands-
abonnemang

1:–a

med mobilT bredbands-
abonnemang

1:–b

MoBILT BREdBand KonTanT betala bara när dU sUrFar!

99:–e

3 moBilt BrEdBand 
kontant

c) Telia Mobilt bredband Kontant: Startpaket med 
modem och en dags surf 299 kr (ord 399 kr). 
Ladda 1 dygn/0,5 GB och få 2 dygn/1 GB, ladda 
1 vecka/2 GB och få 2 veckor/4 GB eller ladda 1 
mån/5 GB och få 2 mån/10 GB. Vid registrering 
1 veckas fri surf. Hastighet upp till 6 Mbit/s i 
Telias mobila nät och upp till 22 Mbit/s via wlan 
i Homerun Wireless Zones. Gäller inom Sverige. 
För mer info om priser och villkor, se telia.se eller 
fråga i butik. 
d) Modemet är operatörslåst. dagssurf 29 kr 
och max 0,5 GB, Veckosurf 89 kr och max 2 GB, 
Månadssurf 249 kr och max 5 GB. För mer info 
och allmänna villkor se comviq.se. Comviq mark-
nadsförs av Tele2.
e) 3Bredband upp till 16 Mbit/s. 1 veckas fri surf 
ingår. Modem ingår, värde 395 kr. Fyll på med 
en dag 29 kr, en vecka 99 kr eller en månad för 
299 kr. 99:–d299:–c

tElia moBilt BrEd-
Band kontant

comViq Surf moBilt 
intErnEt kontant

10,1"

8,9"
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Gäller privatpersoner t.o.m. 22/1 2012. Engångsavgift 250 kr. 299 kr/mån 
(ord pris 349 kr). I Telias 4G-nät maximal hastighet upp till 80 Mbit/s i  
3 mån därefter ordinarie hastighet upp till 40 Mbit/s. I Telias 3G-nät has-
tighet upp till 32 Mbit/s och upp till 22 Mbit/s via wlan i Homerurn Zones. 
Överstiger användandet 20 GB begränsas hastigheten i mobilnätet till  
120 kbit/s (hastigheten via wlan i Homerun Zoner påverkas ej). All data-
trafik utom trafiktypen IP-telefoni ingår. Kostnad för samtal, sms, mms 
samt uppkoppling utomlands tillkommer. 4G-modem ingår vid minst 18 
mån bindning. Dovado Tiny insticksrouteringår vid 24 mån bindning. För 
mer info om priser och villkor, se www.telia.se eller fråga i butik.

Just nu! Maximal
4G-hastighet
i 3 månader

Telia Mobilt bredband Stor

 Insticks-
router  
ingår 

Värde 799 kr

Erbjudandet om 4G-router (värde 1695 kr) och 3 fria månader gäller  
t o m 120221 och gäller vid tecknande av Large, bindn. tid 24 mån. Minsta 
totalkostnad Large: 5 059 kr = 250 kr (inträde) + 4 809 kr (229 kr x 21 
mån). Kostnad för 4G-router ingår, värde 30 kr/mån. Uppsägning 3 mån. 
Tele2 förbehåller sig rätten att begränsa hastigheten upp till 200 Kbit/s om 
användandet överstiger 30 GB per månad. Pris gäller surf inom Sverige. 
Läs mer på tele2.se. 

90-talet ringde och 
ville ha tillbaka sitt 
ADSL-modem.

3 fria
månader

Large 25 Mbit/s

229kr
/mån (ord pris 259 kr)

Trådlös  
4G-router 
ingår!

Minsta tot.kostn 6226 kr, varav akt.avg. 
250 kr, för 3Bredband Max 249 kr/mån 
i 24 mån. Upp till 32 Mbit/s i 50 GB, 
därefter begränsas hastigheten till 200 
Kbit/s. Gäller för användande i Sverige 
& med 3 i Danmark. Sveriges bästa 
mobila bredband enligt tidningen 
Mobil 2011. Mer info tre.se.

Minsta tot.kostn 6226 kr, varav akt.avg. 

249 kr/mån

Sveriges bästa
mobila bredband.

laptop comPaq cq57-301

laptop SamSunG nP300-E5a-S03SE

2 gb

4 gb

15,6"

15,6"

320 gb

500 gb

ram-
minnE

ram-
minnE

lEd-
Skärm

lEd-
Skärm

Hd

Hd

notebook pC HP dV6-6B60

6 gb15,6" 640 gbram-
minnE

lEd-
Skärm Hd

f) Priset gäller vid tecknande av något av nedanstående mobila bred-
bandsabonnemang:
3: Gäller vid tecknande av 3Bredband Max med 24 månaders bindnings-
tid och 100 kr i förhöjd månadsavgift. anslutningsavgift 250 kr. Minsta 
totalkostnad under bindningstiden: 349 kr kr x 24mån + 250 kr + 1 kr = 
8 627 kr.
tele2: Gäller vid tecknande av Tele2 MBB Large med 24 månaders bind-
ningstid och 100 kr i förhöjd månadsavgift. 3 fria månadsavgifter ingår. 
anslutningsavgift 250 kr. Minsta totalkostnad under bindningstiden: 100 
kr x 3 mån + 329 kr x 21 mån + 250 kr + 1 kr = 7460 kr.
telia: Gäller vid tecknande av Telia MBB Stor med 24 månaders bind-
ningstid och 100kr i förhöjd månadsavgift. anslutningsavgift 250 kr. 
Minsta totalkostnad under bindningstiden: 399 kr x 24 mån + 250 + 1 kr 
= 9827 kr.

g) Priset gäller vid tecknande av något av nedanstående mobila bred-
bandsabonnemang:
3: Gäller vid tecknande av 3Bredband Max med 24 månaders bindnings-
tid och 200 kr i förhöjd månadsavgift. anslutningsavgift 250 kr. Minsta 
totalkostnad under bindningstiden: 449 kr kr x 24 mån + 250 kr + 1 kr 
= 11 027 kr.
tele2: Gäller vid tecknande av Tele2 MBB Large med 24 månaders bind-
ningstid och 150 kr i förhöjd månadsavgift. 3 fria månadsavgifter ingår. 
anslutningsavgift 250 kr. Minsta totalkostnad under bindningstiden: 150 
kr x 3 mån + 379 kr x 21 mån + 250 kr + 1 kr = 8660 kr.
telia: Gäller vid tecknande av Telia MBB Stor med 24 månaders bind-
ningstid och 150kr i förhöjd månadsavgift. anslutningsavgift 250 kr. 
Minsta totalkostnad under bindningstiden: 449 kr x 24 mån + 250 + 1 kr 
= 11027 kr.

h) Priset gäller vid tecknande av något av nedanstående mobila bred-
bandsabonnemang:
3: Gäller vid tecknande av 3Bredband Max med 24 månaders bindnings-
tid och 250 kr i förhöjd månadsavgift. anslutningsavgift 250 kr. Minsta 
totalkostnad under bindningstiden: 499 kr kr x 24 mån + 250 kr + 1 kr 
= 12 227 kr.
tele2:  Gäller vid tecknande av Tele2 MBB Large med 24 månaders bind-
ningstid och 300 kr i förhöjd månadsavgift. 3 fria månadsavgifter ingår. 
anslutningsavgift 250 kr. Minsta totalkostnad under bindningstiden: 300 
kr x 3 mån + 529 kr x 21 mån + 250 kr + 1 kr = 12 260 kr.
telia: Gäller vid tecknande av Telia MBB Stor med 24 månaders bind-
ningstid och 250kr i förhöjd månadsavgift. anslutningsavgift 250 kr. 
Minsta totalkostnad under bindningstiden: 549 kr x 24 mån + 250 + 1 kr 
= 13 427 kr.

med mobilT bredbands-
abonnemang

1:–f

Datorns pris utan abonnemang 2.999:–

med mobilT bredbands-
abonnemang

1:–g

Datorns pris utan abonnemang 4.999:–

med mobilT bredbands-
abonnemang

1:–h

Datorns pris utan abonnemang 6.999:–

MoBILT BREdBand KonTanT betala bara när dU sUrFar!
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Enkel och funktionell dECT med nummer-
presentation och energibesparingsfunk-
tioner. dubbla resp trippla handenheter 
pris 499:–/699:–

Elegant dECT-telefon av hög kvalitet och med många finesser, som 
t ex programmerbara ringsignaler, larm och påminnelser. 
Headsetet L410 ingår. det är utformat som en klämma så du kan röra 
dig fritt när du talar i telefon. Passar samtliga Gigaset dECT telefoner, 
räckvidd inomhus upp till 50 m och utomhus upp till 300 m.

Med SL400 har du en smidig och strömsnål, trådlös telefon med 
färgskärm. Bluetooth gör att du kan använda trådlösa headsets när 
du pratar.

lÅng räCkVidd

tFt FärgdisplaynUmmerpresentation

bra lJUd belyst displaybra batteritid
teleFonbokteleFonbok

lÅng räCkVidd

belyst display teleFonbok

trÅdlös teleFon
SiEmEnS GiGaSEt aS180

trÅdlös teleFon SiEmEnS GiGaSEt c610trÅdlös teleFon SiEmEnS GiGaSEt Sl400

trÅdlös teleFon 
SiEmEnS GiGaSEt a510

trÅdlös teleFon 
doro tH70

TRådLöSa teleFoner

Snygg och lättskött dECT med bra ljud och 
batterikapacitet. Lägg till dina kontakter i 
telefonboken och anpassa ringsignalen för 
inkommande samtal efter vem som ringer. 
dubbla handenheter pris 599:–

499:–

Snygg trådlös telefon med mycket tunn hand-
enhet, display med vit text. nummerpre-
sentation som är kopplad till telefonboken.

Finns äVen 
med dUBBLa 
oCH TRIPPLa 
HandEnHETER

399:–299:–

Finns äVen 
med dUBBLa 
HandEnHETER

headseT ingår!

699:–

julklapp!

999:–

GIGaSET 
L410
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Hörselslinga tydligt lJUd

belyst displaybelyst display
HögtalarFUnktion

nUmmerpresentation nUmmerpresentation

bordsteleFon 
doro PHonE EaSy 312c 

trÅdlös teleFon 
doro 750x

trÅdlös teleFon 
formula 6

TELEFonER 
MEd stora 
knappar

599:–

999:–

699:–

Vädertålig telefon med robust handenhet (IP54). Gummerat grepp 
för krävande miljöer. En allsidig telefon som kan användas både 
inne och ute.

den smäckra formen hos Formula 6 är inte bara snygg utan erbjuder 
också riktigt skön känsla. Med högtalartelefon, belyst display och 
TrueSound för tydligt ljud i båda riktningar. En rejäl telefonbok med 
plats för 50 namn och nummer.

Extra stora knappar och display med 
stora tecken gör telefonen mycket enkel 
att hantera. Luren har också inbyggd 
hörselslinga för användare av hörapparat. 

användarvänlig trådlös telefon med stor 
belyst display och stora knappar med 
tydliga tecken. Extra förstärkning av ljudet 
för hög och tydlig återgivning. 

599:–249:–

trÅdlös teleFon 
doro PHonE EaSy 100W 

999:–

sms-knappsms-knapp sms-knappsnabbValsnabbVal snabbVal
kameratryggHetsFUnktion tryggHetsFUnktion

mobilteleFon 
doro PHonE EaSy 615 GSm 

mobilteleFon 
doro PHonE EaSy 510 GSm 

mobilteleFon 
doro PHonE EaSy 6o5 GSm 

Elegant och tålig, vikbar telefon för att svara 
på och avsluta samtal genom att enkelt
fälla upp eller ihop den. Upphöjda kanter, mjuk 
yta och konkava knappar med brett utrymme 
emellan. andra funktioner är t. ex. bordslad-
dare, förbättrat ljud och Bluetooth™.

Lättanvänd mobiltelefon med snabbknapp 
för SMS och 3 förvalda telefonnummer. 
Knappsats med stora tydliga siffror.  Med 
den speciella larmknappen ringer man 
nödsamtal och sänder nöd-SMS med en 
knapptryckning.

du svarar och lägger på genom att vika 
telefonen. det är enkelt att ringa upp och 
skriva meddelanden tack vare det breda 
utrymmet mellan knapparna, automatisk 
textigenkänning samt de stora lättlästa 
tecknen på displayen. 

1.699:–

den Här modellen Finns 

endast Hos eXpert!
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3 a-gps androidmEGa-
PixEl

pekskärmsmobil 
SamSunG Gt-S5570 Galaxy mini

android-telefon i kompakt format med 3,1" skärm. Musik och surf är 
lättillgängligt med hjälp av snabbt 3G.

kontantkortsmobiler!
Årskort mobilsUrF pÅ köpet!   Värde 499:–

Vikbar mobil SamSunG Gt-E1150 

lÅng batteritid Färgskärm
Enkel vikbar mobil för dig som bara ringer 
och SMS:ar. Pris/mobil. 

3 3,2" androidmEGa-
PixEl lcd

pekskärmsmobil Htc ExPlorEr

En smartphone som är enkel att använda. du kommer snabbt åt allt 
det du brukar använda mest  – dina kontakter, e-posten, kameran. HTC 
Explorer har också en enkel och överskådlig startskärm som visar när 
du får e-post, sms eller har en inbokad händelse i din kalender.

olåsT mobil

299:–
olåsT mobil

299:–

Färgskärm Fm-radio

knappsatsmobil 
nokia 1616 

Enkel mobil för dig som bara vill ringa och 
sms:a. överskådligt och lätthanterligt 
menyssystem, inbyggd FM-radio och en 
smidig liten ficklampa.

a) Priset gäller när du registrerar dig som Refill-kund hos Telia. Telefonen är låst till Telia i 
12 månader och därefter låsas upp mot en avgift, f.n. 300 kr. 

Telia refill

999:– a

Telia refill

1.799:– a
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kontantkortsmobiler!

*) Erbjudandet gäller 15 nov –13 jan 2012 och endast för nya comviqkunder, som både aktiverat 
och tankat under kampanjperioden. Se mer info på baksidan.

comviq konTanT

499:–

mobilhögtalare 
eller bluetooth-
headset ingår!

1,3 Fm-radio
mp3-spelare

mEGa-
PixEl

pekskärmsmobil 
SamSunG Gt-c3300  

Mobil med lättanvänt grafiskt 
pekgränssnitt. Har MP3-spelare, 
radio och 3,5 mm kontakt. Enkel 
anslutning till sociala nätverk. 
Pris/telefon. begränsat antal på 
paketet med högtalare eller headset.

mobilsUrF i ett År 
till alla nya kunder!* 

Värde 479:–

Årskort mobilsUrF pÅ köpet!   Värde 499:–

Med Live med Walkman™ spränger musiken nya gränser tack vare 
ljudkvaliteten hos Walkman™ och interaktiviteten hos android. Upptäck 
låtar med appen som hittar media. Få mer information om musiken via 
Infinite-knappen. 

5 a-gps androidmEGa-
PixEl

pekskärmsmobil 
Sony EricSSon liVE WitH 
Walkman

olåsT mobil

499:–

blUetootH Fm-radio
kamera

knappsatsmobil 
nokia c1-01 

Pålitlig telefon med funktioner för multimedia 
och meddelanden. Snabb åtkomst till e-post, 
chattjänster, Internet Ta fantastiska bilder och 
dela dem via MMS, Bluetooth eller microUSB-kabel.

3 a-gps androidmEGa-
PixEl

pekskärmsmobil 
Sony EricSSon xPEria x8 

Med X8 får du tillgång till android-market, Facebook och Twitter-
uppdateringar. Koppla in favorithörlurarna via 3,5 mm-kontakten. 
obs! begränsat antal.

3konTanT

799:–

Telefonen är låst till 3 under bindningstiden och kan därefter låsas upp för 350 kr. 

Telia refill

1.899:– a



Kampanjpriserna i detta dR gäller så länge lagret räcker dock senast t.o.m. den 24/12 2011, om inget annat anges. Lokala sortimentsavvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för tryckfel. 
Vissa erbjudanden gäller ej på www.expert.se

Beställ din hemelektronik och framkalla 
dina bilder på expert.se – fri frakt till butik!

mEGa-
PixEl

pekskärmsmobil HuaWEi x1

3,2 android 2.2
En liten och snygg smartphone med android 2.2 som 
rymmer bra prestanda, design och funktioner. 

*) Sms:a ”nykund” till 71 650. Erbjudandet gäller 15 nov –13 jan 2012 och 
endast för nya comviqkunder, som både aktiverat och tankat under kam-
panjperioden. Mobilsurf i ett år gäller i 12 mån från det datum aktivering sker, 
max 500 mb/mån, pris därefter enligt befi ntlig prisplan. mer info se comviq.
se. comviq marknadsförs av tele2.

comviq konTanT med 
1 års mobilsurf* 

499:–

   NU FÅR ALLA NYA KUNDER
MOBILSURF I ETT ÅR!

(VÄRDE 479 KR)

SMS:A ”NYKUND” TILL 71 650

Erbjudandet gäller 15 nov –13 jan 2012 och endast för nya Comviqkunder, som både aktiverat och tankat 
under kampanjperioden. Mobilsurf År gäller i 12 mån från det datum aktivering sker, max 500 MB/mån, 

pris därefter enligt befi ntlig prisplan. Mer info se comviq.se. Comviq marknadsförs av Tele2.

smart
JUlklapp!


