
Hittar du samma modell till ett lägre pris hos någon annan lokal återförsäljare inom 30 dagar efter köpet, matchar vi priset. Gäller om produkten finns i lager, men ej mot Internetpriser. 

alltid PRiSGaRaNti i 30 daGaR!

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

Erbjudandena gäller  t.o.m 2/1 2012.

delbetalning 
utan ränta 

och avgifter 

10 mån 

40" 100 hz PmR dvb-t/c full-hdlEd

led-tv philips 40pFl5206

energiklass: a. effektförbrukning vid på: 55 W. Årsförbrukning: 80 kwh/år. Skärmdiagonal: 102 cm

rea-pris!
3.333:–
Ord. pris 5.996:–

i 10 mån*333:30/mån
full hd!

*) Se baksidan för ytterligare information.
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*) 10 månaders delbetalning utan ränta och avgifter gäller vid köp för minst 3 000 kr. Kampanjen pågår t.o.m. den 25 januari 2012. Kreditgivare GE Money Bank.  Se baksidan för ytterligare information.

delbetalning utan ränta och avgifter 10 mån 

reapris!
999:–
Förr 1.696:–

i 10 mån99:90/mån

32" 2x hdmi dvb-t/clcd

lcd-tv TOshiBA 32" 32AV833N

LCD med USB ingång och dubbla HDMI ingångar. Inbyggd mottagare för både 
marksänd och kabelbunden digital-TV. energiklass: c. effektförbrukning vid på: 
69 W. Årsförbrukning: 100 kwh/år. Skärmdiagonal: 81 cm

rea-pris!

1.890:–
Ord. pris 2.290:–

lcd-tv philips 42" pFl 3606h

42" 2x hdmi full-hdlcd

TV med fantastisk prestanda och lättanvända digitala TV-anslutningar. Med Digital 
Crystal Clear får du alltid en skarp och levande LCD-bild. Otrolig dynamisk kontrast för 
detaljrika bilder trots mörker. 2x HDMI-ingångar och EasyLink, USB för multimedieupp-
spelning. Integrerad MPEG-4-mottagare för HD-sändningar utan digitalbox. energiklass: 
c. effektförbrukning vid på: 99 W. Årsförbrukning: 145 kwh/år. Skärmdiagonal: 107 cm

rea-pris!
2.990:–
Ord. pris 4.999:–

i 10 mån*299:—/mån



*) 10 månaders delbetalning utan ränta och avgifter gäller vid köp för minst 3 000 kr. Kampanjen pågår t.o.m. den 25 januari 2012. Kreditgivare GE Money Bank.  Se baksidan för ytterligare information.
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Använd återbäringen hos oss!

led-tv lUXOR lEd550Fhd

55" full-hd dvb-t/c 100 hzlEd

55" Full-HD Edge LED. DVB-T/C Mpeg 4 dekoder. Media Player. HDMI 1.3. 2 x Scart, komponent, VGA, PC-audioingång. Digital audio (coax), USB. energiklass: b. effektförbrukning vid 
på: 157 W. Årsförbrukning: 229 kwh/år. Skärmdiagonal: 139,7 cm. 

rea-pris!
9.990:–
Ord. pris 12.990:–

i 10 mån*999:—/mån

46" 100 hz cmR dvb-t/clEd

led-tv sAMsUNG UE46d5005

En förstklassig TV som är navet för all hemmaunderhållning med en fantastisk bildkvalitet. Med AllShare ansluter din TV trådlöst till alla kompatibla digitala apparater så att du får 
tillgång till lagrad musik, filmer och foton. För en mer bioliknande tittarupplevelse justerar Cinema Black automatiskt letterbox-ljuseffekten. energiklass: a. effektförbrukning vid på: 
68 W. Årsförbrukning: 99 kwh/år. Skärmdiagonal: 117 cm

rea-pris!
5.890:–
Ord. pris 7.990:–

i 10 mån*589:—/mån

46" led

55" led
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delbetalning utan ränta och avgifter 10 mån 

Bärbar PC med 15,6" HD LED-skärm (1366x768), Intel Core i5-processor (2430M, 2,4GHz), 4 GB RAM (DDR3) och 500 GB hårddisk 
(5400rpm). Datorn är förberedd för supersnabbt Internet via WiFi 802.11 b/g/n och du kopplar den enkelt till din platt-TV via HDMI. Datorn 
levereras med Windows 7 Home Premium.

bäRbaR Pc hp G6-1229

4 Gb15,6" 500 GbRAM-
MiNNE

hd lEd-
skäRM hd

rea-pris!
4.490:–
Ord. pris 5.490:–

i 10 mån*449:—/mån

*) 10 månaders delbetalning utan ränta och avgifter gäller vid köp för minst 3 000 kr. Kampanjen pågår t.o.m. den 25 januari 2012. Kreditgivare GE Money Bank.  Se baksidan för ytterligare information.

Bärbar PC med 15,6" LED-skärm, andra generationens Intel Core i5 2430M (2,4GHz) processor, 6 GB DDR3, 640 GB SATA (5400 rpm) och AMD Radeon HD 
6490M med 1 GB DDR5 dedikerad grafik. WLAN 802.11 b/g/n, 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, TrueVision HD-webbkamera, 
minneskortläsare, fingeravtrycksläsare samt Beats Audio för bästa möjliga ljud. Fullstort tangentbord med sifferknappsats och en musplatta med stöd 
för multipekgester. Datorn levereras med Windows 7 Home Premium 64-bits.

Notebook Pc hp dV6-6B60

6 Gb15,6" 640 GbRAM-
MiNNE

lEd-
skäRM hd

rea-pris!
5.999:–
Ord. pris 6.997:–

i 10 mån*599:90/mån
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Använd återbäringen hos oss!

MEGA-
piXEl

SmaRtPhoNe 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 kampanjperioden. Mobilsurf i 
ett år gäller i 12 mån från det datum aktivering sker, max 500 mb/mån, pris därefter 
enligt befintlig prisplan. mer info se comviq.se. comviq marknadsförs av tele2.

3 3,2" aNdRoidMEGA-
piXEl lcd

SmaRtPhoNe 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.

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. 

comviq kontant med 
1 års mobilsurf* 

399:–

telia refill med 1 års 
mobilsurf värde 499:–

1.299:– a

5 3" aNdRoidMEGA-
piXEl lcd

SmaRtPhoNe hTc GRATiA

Med kapacitiv 3" pekskärm, elegant kompakt 
format och snabbt 3G blir Internet lättillgäng-
ligt var du än är. Gratia samlar och levererar 
dessutom info om vad dina vänner gör via 
HTC Friend stream. 

telia refill med 1 års 
mobilsurf värde 499:–

1.499:– a

Ord. pris 1.699:– Ord. pris 3.699:–

c) live with walkman ingår vid tecknande av 3Pott 69 i 24 mån, anslutningsavgift 250 kr. Minsta totalkostnad: 34,50 kr x 
6 mån + 69 kr x 18 mån + 250 kr = 1699 kr, varav 1656 kr kan användas. Kontantpris från 1795 kr. Mobilen är operatörslåst 
under bindningstiden och kan därefter låsas upp för 350 kr. IP-telefoni ingår ej. Mer info tre.se.

mobilen 
ingår!

34:50/mån

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

SmaRtPhoNe sONy ERicssON 
liVE wiTh wAlkMAN

Ring för 69:–/mån men betala bara 
hälften – ända fram till midsommar!

2 iP-67 3GMEGA-
piXEl

kNaPPSatSmobil 
sAMsUNG GT-B2710 XcOVER

Med en reptålig display och ett stöttåligt 
gummerat skal som håller dammpartiklar 
ute, klarar GT-B2710 riktigt tuffa förhållan-
den. Självklart har den även kamera, MP3-
spelare, GPS och FM-radio. 

uNdeR halva PRiSet!

uNdeR halva PRiSet!

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

3kontant

599:–
Ord. pris 1.299:–

marknadens 
billigaste android?
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delbetalning utan ränta och avgifter 10 mån 

25% Rabatt
*

PÅ vitvaRoR och
huShÅllS- 

och PeRSoNvÅRdS-PRodukteR
*) Rabatten gäller på ordinarie priser.

miNSt
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Använd återbäringen hos oss!

reapris!
999:–
Förr 1.696:–

i 10 mån99:90/mån

En kompakt kamera med ett 28mm vidvinkelobjektiv 
med 14x zoom och optisk bildstabilisator. Utrustad med 
en ljuskänslig bildsensor som levererar bilder med 
hög detaljrikedom och låga brusnivåer även vid svagt 
ljus. Med höghastighetstagning i 3,2fp/s och Super 
slowmotion-film fångar du motiv som rör sig snabbt. 
Kameran har även inbyggd GPS.

SyStemkameRa 
cANON sX230 sVART pOwERshOT

12 14x full hd-videoMEGA-
piXEl

OpTisk
zOOM

Kamera med 24 mm vidvinkelobjektiv med 5x zoom, som låter dig fotografera stora motiv 
från nära håll, eller ta närbilder från långt håll. Ljusstark bildsensor ger skarpa bilder med 
naturliga färger även när du fotograferar i svagt ljus utan blixt. Med Smart Auto-läget 
optimerar kameran själv inställningarna beroende på motivet. 

komPaktkameRa cANON iXUs 220hs

12 5x videoiNSPelNiNG i full-hdMEGA-
piXEl

OpTisk
zOOM

rea-pris!

1.790:–
Ord. pris 2.796:–

rea-pris!

999:–
Ord. pris 1.699:–

30% Rabatt
På fotoböckeR OCH fototaPeteR
Beställ enkelt på expert.se. Klicka på fotoframkallning och sedan vidare på "fotoböcker" eller för fototapet "fotopresenter" Ange rabattkod REA30 vid beställningen.
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Kampanjpriserna i detta DR gäller så länge lagret räcker dock senast t.o.m. den 2/1 2012, 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!

 10 mån delbetalning utan ränta och 
avgifter. Exempel vid 10 000 kr kredit-
belopp: För att slutbetala inom rän-
tefri period betalar du 1 000 kr/mån. 
Totalt belopp att betala är då 10 000 
kr. Effektiv ränta är 0 %. Kampanjen 

gäller vid köp för minst 3 000 kr. Under 
räntefri period aviseras du lägst 200 kr/mån. Kreditavtalet löper 
tills vidare. Kreditgivare GE Money Bank. Kampanjen pågår 
t.o.m. den 25 januari 2012.

delbetalning utan 
ränta och avgifter 

10 mån 

PRiSGaRaNti
Om du hittar samma modell till ett lägre pris hos 
någon annan lokal återförsäljare inom 30 dagar 
efter köpet, matchar vi priset. Gäller om produk-
ten finns i lager och ej mot Internetpriser. 

ÅteRbäRiNG med medmeRa-koRtet
Hos oss får du återbäring när du drar ditt 
MedMera-kort, 1% tillbaka i reda pengar! Du kan 
även använda återbäringen i våra butiker.

hemköRNiNG – exPeRthjälPeN
Vi hjälper dig att få hem dina produkter 
enkelt och säkert, på en tid som passar dig.

iNStallatioN  – exPeRthjälPeN
Vi kan hjälpa dig att få dina produkter på plats 
och färdiga att användas. Vi hjälper även till med 
skräddarsydda lösningar för just dina behov. 

PRoduktGaRaNti
Vi lämnar minst 1 års produktgaranti, undan-
taget förbrukningsartiklar, samt 3 års reklama-
tionsrätt enligt Konsumentköpslagen.

tRyGGhetSföRSäkRiNG
Vår trygghetsförsäkring täcker kostnader som 
inte omfattas av den vanliga produktgarantin, 
som t ex olyckshändelser, åsknedslag eller 
stötskador. Den är även ett bra komplement till 
en vanlig hemförsäkring, som oftast inte har 
tillräcklig täckning vid skador på hemelektronik-
produkter.

fiNaNSieRiNG
Hos oss kan du välja mellan flera olika sätt att 
dela upp din betalning. Första månaden är alltid 
betalningsfri och du betalar ingenting i butiken. 
Kreditgivare är GE Money Bank.

öPPet köP 30 daGaR
Du kan alltid lämna tillbaka din produkt inom 30 
dagar och få pengarna tillbaka. Allt du behöver 
är kvitto och originalemballage, i vissa fall obru-
ten förpackning. Fråga i butiken vid inköpstillfäl-
let. Gäller ej produkter knutna till abonnemang.

ÅteRviNNiNG
Lämna in dina gamla hemelektronikprodukter 
till oss för återvinning. Vi kan även hämta dina 
gamla produkter hos dig mot en mindre avgift.

det äR eNkelt  och tRyGGt 

ATT HANDLA HOS OSS!

tidigare oNoff-kund?
30 butiker som tidigare var ONOFF har blivit Expert-buti-
ker! Självklart hjälper vi dig som är tidigare onoff-kund 
med både garanti- och  försäkringsärenden på redan 
köpta produkter – i alla våra butiker!

allt-i-ett-SkRivaRe hp phOTOsMART 5510/6510/7510

köp en hP Photosmartskrivare 
och få ett bläckkit på köpet!
hP nr 364  – 3 st bläckpatroner och 85 st 10x15 cm 
fotopapper. värde 249:–

Bärbar PC med en kristallklar 15,6" LED-bakbelyst LCD med inbyggd webkamera. En AMD E450-
processor och 4 GB arbetsminne låter dig arbeta med allt från kontorsprogram till multimedia-
visning. Hårddisken på 500 GB ger plats för mängder av dokument och mediafiler. Datorn är 
förberedd för supersnabb Internet-anslutning via Gigabit LAN och WLAN-n. Dessutom är den 
utrustad med 3x USB, 3-i-1 kortläsare, Bluetooth, VGA- och HDMI-utgång för smidig anslutning till 
platt-tv eller projektor. Levereras med Windows 7 Home Premium 64-bitars.

PS5510 Wifi, ePrint, 4 patroner, 6,1 cm pekskärm.
PS6510 Wifi, ePrint, 4 patroner, 8,9cm pekskärm, Separat fotofack, Duplex (Dubbelsidig utskrift).
PS7510 Wifi, ePrint, 5 patroner, 10,9cm pekskärm, Separat fotofack, Duplex (Dubbelsidig utskrift), eFax, Arkmatare.

bäRbaR Pc AsUs X53U-sX183V

4 Gb15,6" 500 GbRAM-
MiNNE

lEd-
skäRM hd

rea-pris!
2.990:–
Ord. pris 3.490:–

i 10 mån*299:—/mån

rea-pris!

899:–
Ord. pris 997:–

rea-pris!

1.299:–
Ord. pris 1.496:–

rea-pris!

1.599:–
Ord. pris 1.797:–


