
Vi kan Digital-TV. Välkommen!

Peters Digitala
Ale Torg,

449 31 Nödinge. 
Tel 0303-960 90

Erbjudandet gäller t.o.m. 22/9 med reservation för slutförsäljning.

VÄLKOMMEN TILL

ROBERTS VÄRLD

*Gäller vid tecknande av 24 mån abonnemang 159:-/mån. Startavgift på 395 kr tillkommer. Kortavgift halvårsvis fr o m andra halvåret 248 kr/halvår. Erbjudandet gäller t o m 15/11 2007 **Gäller vid tecknande av 24 mån abonnemang 79 kr/mån. 

Kortavgift tillkommer med 124 kr/halvår. Erbjudandet gäller t o m 31/12 2007. För att kunna ta del av detta erbjudande gäller att du har Boxerpaketet 159 kr/mån som bas. För avtalsvillkor, priser m.m www.boxer.se eller fråga hos din TV-handlare.

HÄR FÅR DU BÅDE TV3
OCH KANAL 5.
Boxer är den enklaste och smidigaste lösningen för övergången till 

digital-TV. Du behöver ingen installatör eller wokpanna på taket. 

Du behåller din vanliga antenn och kopplar in allt själv. Hos oss 

får du dessutom både TV3 och Kanal 5. Hos andra måste du välja.

   Just nu bjuder vi på de tre första månaderna när du tecknar 

Boxerpaketet. Vill du dessutom ha Boxers utbud på en TV-ap-

parat till där hemma, bjuder vi på de 6 första månaderna när du 

tecknar ett Tvillingkort. Gå in på www.boxer.se eller titta in hos 

din TV-handlare redan idag. Den 3 september släcks det analoga 

nätet i ditt område. Hjärtligt välkommen till Roberts värld!

LOKALA KANALERDESSA KANALER GÅR ATT SE UTAN PROGRAMKORT

159:-/MÅN

BOXERPAKETET
BOXER

TVILLINGKORT

79:-/MÅN

Snart blir det svart i din TV-ruta!
Dags att skaffa rätt utrustning för digital-TV.

Välkommen in till oss - Vi hjälper dig!

SAMSUNG DTB-B260V. Liten 
och smidig mottagare för Boxer 
marksänd digital-TV. DTB-260V är 
extremt snabb och lättskött med 
mängder av finesser. Här finns 
bland annat automatisk installation 
och ett användarvänligt gränssnitt. 
Pris utan abonnemang 950:- st

2 st 
digital-
boxar

2 st DIGITAL-
BOXAR
Samsung DTB-B260V

0:-
b) Vid tecknande av  24 månaders 
boxerpaket + tvillingkort

Extra
Extra
Extra

För dig som köper vårt
Digital-TV paket här till 

vänster får dessutom välja 
en valfri produkt här under

utan extra kostnad!
Begränsat antal!

Pansonic Digitalkamera
DMC-LS60
värde 999:-

Samsung  Digitalbox
DTB-B260V

värde 950:-

Sony Ericsson Mobiltelefon
Z310 med Telia refill

värde 999:-

Triax Antenn
klar för digital-TV

värde 795:-


