
erbjudanden för dig med bT-korT 

1-2 deCember i knalleland             
20%

Julklappstips
från Apoteket! 
20% för dig med BT-kort på våra
uppskattade presentförpackningar 
från Apoliva. Den perfekta gåvan.

30%

30% på alla
ytterplagg 

Vi erbjuder 30% på alla ytterplagg
till våra kunder med BT-kort.

bygg | el | multimedia | hem | fritid
clasohlson.seLösningar, inspiration och erbjudanden!

Priserna gäller så länge lagret räcker, dock längst t.o.m. 25 december 2012. Vi reserverar oss för ev. tryckfel samt slutförsäljning. 

God jul 
till alla!

Lampfot med stjärna 
Michaela Duo
Byt ut stjärnan till lamp-
skärm när julen är över. En 
skärm medföljer (välj mellan 
lampskärmarna 36-5072, 36-
5075, och 36-5076).
36-4985-1 Vit /borstat stål  
36-4985-2 Ek/borstat stål

Eldkorg med askfat
Höjd 37 cm.
 31-5050

Adventsljusstake Tibble
Ljusstake i trä med detaljer i 
borstat stål. Höjd 45 cm.
 36-4188 Oljad ek
 36-4189 Vit

199:- (249:-)

99:- 

(179:-)

Batteridriven dörrkrans LED
Tänds automatiskt vid skymning.  
Inbyggd timer. Ø 45 cm.
 36-4190

129:- 
(199:-)

149:- 

(199:-)

 Lampskärm  

på köpet

179:-

LED-belysta 
dekorationer 

179 kr/st för dig med BT-kort, ord.pris 
299:-. Dekorationer av träkvistar med 
LED-belysning att hänga i t.ex fönster. 
Band medföljer. Endast för inomhus-
bruk. 50 cm i diameter

20%

20% på ett
helt köp 
Vi erbjuder 20% på ett helt köp
till våra kunder med BT-kort.

20%

20% på valfri 
vara i butiken 
Vi erbjuder 20% på  valfri (ej redan 
nedsatt)  vara för dig med BT-kort.

25:-

Kaffe och
lussekatt 25:- 
Kaffe och lussekatt för endast 
25 kr till våra kunder med BT-kort. 
Ord.pris 33:-

2995

Aladdin eller
Paradis 29.95:- 
Aladdin/Paradis endast 29.95 kr
för dig med BT-kort. Max 1 st.
per hushåll. Ord.pris 69.95:-

30%

30% på all
julbelysning 
30% på all julbelysning för dig med 
BT-kort. Perfekt inför första advent.

25%

25% på ett
helt köp 
Vi erbjuder 25% på ett helt köp
till våra kunder med BT-kort.

99:-

Akustisk gitarr
för 99:- 
En elegant fullstor nylonsträngad 
modell med bra stämskruvar av 
mässing och stål, för endast 99:- när 
du visar ditt BT-kort. Ord.pris 299:-

20%

20% på valfri
byggsats 

Vi erbjuder 20% på valfri byggsats
i skala 1:72 för dig med BT-kort.

God Jul &Gott Nytt År 

20% i hela butiken med BT kort

20%

20% i hela
butiken 
God jul och gott nytt år! Vi
erbjuder 20% i hela butiken till
våra kunder med BT-kort.

20%

20% rabatt på
valfri vara 
Vi erbjuder 20% på valfri vara för
dig med BT-kort.

20%

20% på valfri
vara i butiken 

Vi erbjuder våra kunder med BT-kort 
20% rabatt på valfri, ej rabatterad, 
vara  (ej promenadband).

20%

20% på alla
barnytterplagg 

20% rabatt på alla barnytterplagg
(kan ej kombineras med andra
erbjudanden eller rabatter) när du 
visar ditt BT-kort.

KAFFE
PÅ KÖPET

Köp värdemeny
- få kaffe eller dessert 
Köp valfri värdemeny - få kaffe eller 
dessert upp till 16 kr på köpet! Erbju-
dandet gäller mot uppvisande av BT-
kort på McDonald’s Knalleland.

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Gäller dock inte på GHDs sortiment eller befintliga kampanjer.

JUST NU!

30%
rabatt 
på valfri produkt!

30%

30% på valfri
vara i butiken 

30% rabatt på valfri vara! (gäller
ej GHD och Maroccan Oil) när
du visar ditt BT-kort.

20%
Erbjudandet gäller
till och med

På Stadium

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong, när 
du registrerar ditt köp som medlem. Är du inte medlem kan 
du helt kostnadsfritt gå med på plats i butiken. Erbjudandet 
gäller inte på stadium.se eller på nedsatta varor och kan
inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

på en valfri vara.
20%
Erbjudandet gäller
till och med

På Stadium

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong, när 
du registrerar ditt köp som medlem. Är du inte medlem kan 
du helt kostnadsfritt gå med på plats i butiken. Erbjudandet 
gäller inte på stadium.se eller på nedsatta varor och kan
inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

på en valfri vara.
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till och med
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till och med

På Stadium
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till och med

På Stadium
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20%
Erbjudandet gäller
till och med

På Stadium

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong, när 
du registrerar ditt köp som medlem. Är du inte medlem kan 
du helt kostnadsfritt gå med på plats i butiken. Erbjudandet 
gäller inte på stadium.se eller på nedsatta varor och kan
inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

på en valfri vara.

20%
Erbjudandet gäller

till och med

På Stadium

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong, när 

du registrerar ditt köp som medlem. Är du inte medlem kan 

du helt kostnadsfritt gå med på plats i butiken. Erbjudandet 

gäller inte på stadium.se eller på nedsatta varor och kan

inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

på en valfri vara.

20%
Erbjudandet gäller

till och med

På Stadium

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong, när 

du registrerar ditt köp som medlem. Är du inte medlem kan 

du helt kostnadsfritt gå med på plats i butiken. Erbjudandet 

gäller inte på stadium.se eller på nedsatta varor och kan

inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

på en valfri vara.
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På Stadium
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gäller inte på stadium.se eller på nedsatta varor och kan

inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
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20%
Erbjudandet gäller

till och med

På Stadium

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong, när 

du registrerar ditt köp som medlem. Är du inte medlem kan 
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20%
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till och med

På Stadium

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong, när 

du registrerar ditt köp som medlem. Är du inte medlem kan 
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gäller inte på stadium.se eller på nedsatta varor och kan
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20%
Erbjudandet gäller

till och med

På Stadium

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong, när 

du registrerar ditt köp som medlem. Är du inte medlem kan 

du helt kostnadsfritt gå med på plats i butiken. Erbjudandet 

gäller inte på stadium.se eller på nedsatta varor och kan

inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
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20%
Erbjudandet gäller

till och med

På Stadium

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna kupong, när 

du registrerar ditt köp som medlem. Är du inte medlem kan 

du helt kostnadsfritt gå med på plats i butiken. Erbjudandet 

gäller inte på stadium.se eller på nedsatta varor och kan

inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

på en valfri vara.

20%

20% rabatt på
valfri vara 
Vi erbjuder våra kunder med
BT-kort 20% på en valfri vara
under dessa två dagar.

20%

20% på allt
i butiken 
Vi erbjuder dig med BT-kort 20%
rabatt på allt i butiken. Gäller på
ordinarie priser. (Ej på presentkort 
eller beställningsvaror) 

20%

Årets julklapp, 
hörlurarar! 
Vi erbjuder 20% på hela vårt sorti-
ment av hörlurar från märket iear. 
När du visar ditt BT-kort.

30:-

Kaffe och bulle
30 kr. 

När du visar ditt BT-kort får du kaffe 
och bulle för 30 kr (ord.pris 42 kr).

20%

20% på en
valfri vara 
Vi erbjuder våra kunder med
BT-kort 20% på valfri vara
under helgen.

149:-

Brandvarnare
till hemmet, 149:- 

För dig med BT-kort kostar detta 
2-pack trådlösa brandvarnare endast 
149:-. Ord.pris 199:-, tidigare 299:-

25%

25% på hela
julkollektionen 
Vi erbjuder 25% på hela
julkollektionen till våra kunder
med BT-kort.

Om du vill ha ett BT-kort, beställ en prenumeration på Borås Tidning på telefon 033-7000900 redan idag! Erbjudanden gäller på ordinarie priser och endast vid uppvisande av BT-kort. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Vi gillar 
Kulturtanter!
Idag tar vi fram ett helt års samlade second 
hand-skatter från Gudrun Sjödén, Gunilla Pontén, 
Masaï, Marimekko, Olars Ulla med fler favoriter för en 
äkta Kulturtant. 
Varmt välkomna till butiken på Ålgårdsvägen 5-9. 

www.emmausbjorka.se

Borås Knalleland | Göteborg Linnégatan | Backaplan

Halmstad Flygaregatan  | Malmö Kirseberg | Heleneholm | S Förstadsgatan 

25%

25% på en
valfri vara 

Välj mellan 1000-tals unika varor 
i vår butik, bara för dig med BT-kort.

Utvalda boots
för endast 199:- 

För dig med BT-kort. Utvalda boots 
nu 199:-, ord.pris 399:- / 499:-

199:- 25%

25% på en
valfri leksak 

Vi erbjuder dig med BT-kort
25% rabatt på valfri leksak.

20% på hela
sortimentet 

Vi erbjuder dig med BT-kort 20%
på hela vårt sortiment.

20%

20%

20% på hela
sortimentet 

Vi erbjuder dig med BT-kort
20% på hela vårt sortiment.

ANNONSÖVERSIKT

XX:-
Ord. Bokiapris XXX:-

Klapptips till pappa!

Klapptips till mamma!

Klapptips till syrran!

Klapptips till brorsan!

Klapptips till lillasyster!

Klapptips till lillebror!

 xxx:-
Efter xx/xx xxx:-

xxx:-

Vi har 
skottat fram

SPÄNNANDE PAKET
åt hela familjen.

 
 

Julens mest 

innehållsrika 

KLAPPAR
hittar du hos 

oss.

 
Satsa på

hårda klappar
MED HJÄRTLIGT

innehåll..

Välkommen 
in från kylan. 

HJÄRTLIG 
JULKLAPPSYRA 

råder här. 

Julklappar med 
hjärta och hjärna. 

Katalog nu i butik!

Handla för över 500 kr innan 2 december!  

VÄRDECHECK 

PÅ KÖPET! 
Gäller 15 november – 2 december. Värdecheckarna är giltiga 3/12–30/12. 

Handlar du för 1000 kronor så får du två värdecheckar osv. 

 100 :-

* Gäller 15 november – 2  december. 

Värdecheckarna är giltiga 3/12–30/12. 

Handlar du för 1000 kronor så får du 

två värdecheckar osv.

HANDLA FÖR
500:- SÅ FÅR DU   

  I VÄRDECHECK.*
100:- 

Katalog nu 
i butik!

VÄLKOMMEN IN 
OCH HÄMTA DIN 

KATALOG!

Plats för din åf, webbadress och övrig info här på 2 rader. 

(Adobe Garamond Semibold grad 6–8 pt, radfall 8–12 pt.)

Halkat in på dåliga 
julklappsidéer?
Vi skottar fram spännande paket åt hela familjen. 

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum.

XXX:-

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum.

XX:-
Ord. Bokiapris XXX:-

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum.

XXX:-
Ord. Bokiapris XXX:-

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum.

XXX:-

* Gäller 15 november – 2 december. Värdecheckarna är giltiga 

3/12–30/12. Handlar du för 1000 kronor så får du två värdecheckar osv.

HANDLA FÖR
500:- SÅ FÅR DU   

  I VÄRDECHECK.*
100:- 

Plats för din åf, webbadress och övrig info här på 2 rader. 

(Adobe Garamond Semibold grad 6–8 pt, radfall 8–12 pt.)

Har inspirationen 
snöat inne?
Julens mest innehållsrika klappar 

hittar du hos oss.

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum.

XXX:-

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum.

XXX:-

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum rum que prepres que 

ecaecerum sedit imin reri quae. Qui 

dollende id eum eostrum Lum abo. 

Nem enia dolo beatur.

XXX:-
Ord. Bokiapris XXX:-

Katalog nu 
i butik!

* Gäller 15 november – 2 december. Värdecheckarna är giltiga 

3/12–30/12. Handlar du för 1000 kronor så får du två värdecheckar osv.

HANDLA FÖR
500:- SÅ FÅR DU   

  I VÄRDECHECK.*
100:- 

Plats för din åf, webbadress och övrig info här på 2 rader. 

(Adobe Garamond Semibold grad 6–8 pt, radfall 8–12 pt.)

Julklappar
med hjärta & hjärna

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum.

XXX:-

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum.

XXX:-

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum rum que prepres que 

ecaecerum sedit imin reri quae. Qui 

dollende id eum eostrum Lum abo. 

Nem enia dolo beatur.

XXX:-
Ord. Bokiapris XXX:-

Katalog nu 
i butik!

Vi har 
skottat fram

SPÄNNANDE PAKET
åt hela familjen.

Plats för din åf, webbadress och övrig info här på 2 rader. 

(Adobe Garamond Semibold grad 6–8 pt, radfall 8–12 pt.)

Julklappar
med hjärta & hjärna

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum.

XXX:-

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum.

XX:-
Ord. Bokiapris XXX:-

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum.

XXX:-
Ord. Bokiapris XXX:-

NAMN NAMNSSON

Titel
Lorem ipsum.

XXX:-

Lorem ipsum 
vendipsam diat!  

 
Julens mest 

innehållsrika 

KLAPPAR
hittar du hos 

oss.

Katalog nu 
i butik!

Plats för din åf, webbadress och övrig info här på 2 rader. 

(Adobe Garamond Semibold grad 6–8 pt, radfall 8–12 pt.)

Du får Kommer aldrig mer igen 

(värde 229:-) vid köp av 
Kom ska vi tycka om varandra.

BOK PÅ KÖPET.
 

2 för 1
229:-

Julklappar med 

hjärta och hjärna. 

Katalog nu i butik!

Plats för din åf, webbadress och övrig info här på 2 rader. 

(Adobe Garamond Semibold grad 6–8 pt, radfall 8–12 pt.)

Sista boken behåller du.

LÄS 60
NYHETER FÖR

     399:-

JULKLAPPSTIPS!
Ge bort ett medlemskap i Låna & Läs. 

100 KR
VÄRDECHECK 

PÅ KÖPET.

Plats för din åf, webbadress och övrig info här på 2 rader. 

(Adobe Garamond Semibold grad 6–8 pt, radfall 8–12 pt.)

Gäller t o m 2 december. Handla för 500 kr så får du 

en värdecheck på 100 kr att handla för. Handlar du 

för 1000 kr så får du två värdecheckar osv. Värde-

checkarna är giltiga mellan 3-30/12 2012. 

100 kr

VÄRDECHECK
när du handlar 

för 500 kr.

Du får

Plats för din åf, webbadress och övrig info här på 2 rader. 

(Adobe Garamond Semibold grad 6–8 pt, radfall 8–12 pt.)

NAMN NAMNSSON

Titel
XXX:-

NAMN NAMNSSON

Titel
XXX:-

NAMN NAMNSSON

Titel
XXX:-

NAMN NAMNSSON

Titel
XXX:-

XX:-
Ord. Bokiapris XXX:-

XX:-
Ord. Bokiapris XXX:-

Julklappar
med hjärta & hjärna

Plats för din åf, webbadress och övrig info här på 2 rader. 

(Adobe Garamond Semibold grad 6–8 pt, radfall 8–12 pt.)

Måndag 10/12 kl. 20.00

Författarbesök

Namn Namnsson
Lorem ipsum rum que prepres que ecaecerum Sedit imin reri quae. 

Qui dollende id eum eostrum Lum abo. Nem enia dolo beatur.Rit 

veniatu remquis aut laut rererum nianda dolupta doluptatqu.

Ge bort en signerad bok i julklapp!

[författarporträtt]

[bokbild]

Julklappar med hjärta och hjärna. 

Plats för din åf, webbadress och övrig info här på 2 rader. 

(Adobe Garamond Semibold grad 6–8 pt, radfall 8–12 pt.)

Julklappar
med hjärta & hjärna

Vi har 
skottat fram

SPÄNNANDE PAKET
åt hela familjen.

Katalog nu 
i butik!

Plats för din åf, webbadress och övrig info här på 2 rader. 

(Adobe Garamond Semibold grad 6–8 pt, radfall 8–12 pt.)

Handla för över 500 kr innan 2 december!  

VÄRDECHECK 

PÅ KÖPET! 
Gäller 15 november – 2 december. Värdecheckarna är giltiga 3/12–30/12. 

Handlar du för 1000 kronor så får du två värdecheckar osv. 

 100 :-  
 

Julens mest 

innehållsrika 

KLAPPAR
hittar du hos 

oss.

Samlingssida med grafiska annonselement.

Mall: Författarsignering 
Mall: 3 spalt annonser 

Mall: Liggande annonser 

Plats för din åf, webbadress och övrig info här på 2 rader. 

(Adobe Garamond Semibold grad 6–8 pt, radfall 8–12 pt.)

Välkommen in 
och hämta din 

katalog!

Mall: 2 spalt annonser 

20%

20% på 
barnböcker 

Vi erbjuder dig med BT-kort 20%
på alla våra barnböcker.


