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Gruppreklam till hushållen

 

Fotohandlare i samarbete – 
Ahlséns Foto Lerum • BS Foto Falköping • Götaplatsens Foto Göteborg • FotoExperten Lidköping
Kamerahuset Stenungsund • Maggans Foto Uddevalla • Manne Foto Säffle • Nybro Foto & Ateljé Nybro
Polyfoto Borlänge • Rapps Foto Linköping och Motala • Rosen Foto & Ur Huskvarna
Svenssons Foto Katrineholm • Uppsala fotokompani Uppsala

Godkända 
visum- och  

körkortsfoto!

Vi tar en bildserie och du väljer
vilken bild du vill använda.

Ingen tidsbokning
Välkomna!

på överföring av smalfilm, video m.m. till digitalt media

Erbjudanden och nyheter  från oss hösten 2020

Kampanjer på bild och 
kikare

• Antireflexbehandlingen ger en
• BaK4 prismor
• FMC-antireflexbehandlade linser
• Vattentät (nitrogengasfylld)

• Stor fokuseringsratt 
• Gummiklädsel tar upp stötar  
 och ger säkrare grepp
• Levereras med bältesväska och nackrem

Extreme 8x32
1499:-

Ord.pris 2499:-

Vattentät!

1000:- Rabatt
BEGRÄNSAT ANTAL!

30% RABATT
Gäller t.o.m.  31 oktober



         

Ta 3 betala för 2*

gäller ALLA album
i vårt sortiment

*Erbjudandet gäller vid köp av 3 album. *Erbjudandet gäller vid köp av 3 album. 
 Du får den billigaste  på köpet. Du får den billigaste  på köpet.

Gäller t.o.m. 31 oktober 2020
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Ramar till dina bilder
STORT

SORTIMENT

Nyckelring med bild! Skanner!

69:-
Bild ingår i priset

2999:-
• Kan skanna två 35 mm-filmremsor (12 bilder) eller fyra  
 monterade diabilder (35 mm) och tar även mellanformatsfilm
• Med Digital ICE-teknik kan skavanker, repor och fingeravtryck  
 tas bort från skannad film • 6 400 dpi

Perfection V600 Photo



         
33333

Beställ 100 bilder

Beställ från mobil, kamera eller datorBeställ från mobil, kamera eller dator  

till superpris
20% Rabatt på valfri ram  

när du beställer förstoring

Överföring av dia  Överföring av dia  
till digitalt mediatill digitalt media
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Betala 150:-

Gäller 18-31 oktober 2020

Priset gäller vid beställning av  100 st bilder från digital fil. Går ej att kombinera med andra erbjudanden.  
Kampanjpriset ersätter ordinarie mängdrabatter. Under kampanjtiden kan leveranstiden vara något längre än normalt.

Gäller bilder i storlek 10x13/10x15/11x15 cm

Ord. pris 350:- 
för 100 bilder

100:-
4 st 20x30 cm

Gäller t.o.m. 18 oktober 2020

4 förstoringar
* Gäller vid beställning av minst 4 st från digital fil. Det går bra att beställa olika/samma bild.
 Grundavgift 15:- tillkommer. Ord. pris 69:-/st

Namn:  ............................................................................................................

E-post:  ...........................................................................................................

Namn:  ............................................................................................................

E-post:  ...........................................................................................................

Gäller t.o.m. 31 oktober 2020

Ordinarie pris 1250:- Grundavgift 69:-

500:-/dialåda

* Prisexempel vid överföring av 35 mm diabilder till digital fil.  Bilderna skall vara monterade i 
diaramar och vara placerade rättvända i raka diamagasin (två per låda). Går ej att kombinera 
med andra erbjudanden. Kampanjpriset ersätter ordinarie mängdrabatter. Under kampan-
jtiden kan leveranstiden vara något längre än normalt.
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Ljusstark!

• Bak-4 prismor • ED lins • 100 % vattentät och fylld med kvävgas 
• FMC antireflexbehandling • Förstoring: 20-60x • Objektivdiameter 80 mm 
• Twist-Up ögonmussla • Närgränsen är 5,5 m • Vikt 1400 g • 5 års garanti
• Perfekt för naturobservationer, fågelskådning, astronomi och på skjutbanan

Sport Optics Viewmaster ED 20-60x80 WP
4999:-

Har kostat 5999:-
5999:-

3499:- 3499:-

Prissänkt!

• Klarar både grynings- och skymningsljus • Med frontlins på 80 mm 
• XLT antireflexbehandling • Förstoring: 20-60x 
• Dubbel fokuseringsratt • Tubkikaren är vattentät och kvävefylld
• Närgränsen är 7,5 m • Vikt 1530 g • 2 års garanti

Trailseeker 20-60x80

• Liten och lätt tubkikare med en närgräns på 2,5 meter
• KR + FMC antireflexbehandling • Förstoring: 20-40x • Objektivdiameter 50 mm 
• Vattentät • Vikt 400 g • 10 års garanti
• Perfekt på resan, i parken, på fjällvandringen eller vid fågeltornet

Spottingscope TSN-501 20-40x

Prisvärd tubkikare! Ultrakompakt!

• 100 % vattentät och fylld med kvävgas 
• FMC antireflexbehandling • Förstoring: 20-60x • Objektivdiameter 80 mm 
• Twist-Up ögonmussla • Närgränsen är 7 m • Vikt 1280 g • 5 års garanti
• Perfekt för naturobservationer, fågelskådning, astronomi och på skjutbanan

Sport Optics Outlook 20-60x80 WP

699:-

Mobiladapter till kikare  
och tubkikare

Köp till stativ!

• Fotografera genom din tubkikare, teleskop eller kikare med en smartphone 
• Passar de flesta tubkikare och smartphones
• Du Kan justera adapterns avstånd från okularet

Nexyz 3 Mobil-adapter

Vattentät!
Vattentät!

från 499:-

Vattentät!
Vattentät!

1000 kr
RABATT
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5390:-299:-
Har kostat 459:-

Vattentät!

Discover 8x42/10x42
• Lanthanide-glas som ger en extrem ljustransmission och skärpa
• Antireflexbehandling och högkvalitativa BaK-4 prismor ger en  
 skärpa och briljans som normalt bara finns i dyrare modeller
• Multilagers antireflexbehandling på samtliga glasytor
• Faskorrigerad optik för färgkorrekt bildåtergivning
• Vattentät och slagtålig • +/-3 Dioptrijustering

2999:-

Ljusstyrka som räcker till  
även i gryning och skymning!
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Den perfekta  
första-kikaren!

• Stor fokuseringsratt gör det lätt att justera skärpan
• Antireflexbehandlingen ger en klarare bild
• Gummiklädsel tar upp stötar och ger säkrare grepp
• 6x förstoring • Levereras med bältesväska och nackrem

Junior 6x21

• En lätt och kompakt takkantsprismakikare i en modern design
• Delar av kikaren är gummiklädd • Är antireflexbehandlad
• Synfält på 123 meter och väger endast 150 gram
• En perfekt resekikare som lätt kan tas med överallt • Levereras med väska

• Helt antireflex-behandlad optik för att ge en ljus och klar bild 
• Fem läckra färgkombinationer • Kompakt, lätt design • Ljus och klar bild
• Minimal närgräns på ungefär tre meter för en skarp bild av nära föremål

Silver 8x21

Binoculars UD 9X21

BD II-XD 8x42
Skarp bild med naturliga färger, hög kontrast  

och otrolig detaljåtergivning, ända från  
gryningen till skymningen.

• Vidvinkeloptik som ger ett stort synfält och hög skärpa över hela bilden 
• Kowas miljövänliga XD-linser • Roof prismor • Vattentät och fylld med kvävgas
• Mjukgående och exakt fokushjul gör det enkelt att ställa in perfekt skärpa
• Phase Coating, KR Coating, FMC, C3 • Twist-Up ögonmusslor • Vikt 640 g

349:-

999:-
160 kr

RABATT

FEM
FÄRGER

NYHET!

Finns även 8x32/10x50/12x50
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Se Jupiters månar och Saturnus 
ringar och mera avlägsna objekt 
som galaxer, nebulosor

3499:-
• Snabb montering utan verktyg • Starpointer rödpunktsikte • Objektivdiameter 130 mm
• Antireflexbehandlad optik för en klar och skarp bild 
• Rättvänd bild • Motordrift  och ekvatoriell montering för att enkelt följa en planet
• TheSkyX -- First Light Edition programvara med 10 000 st objekt i databasen

Astromaster Reflector 130 EQ Motordrift

• Snabb montering utan verktyg • Starpointer rödpunktsikte
• Antireflexbehandlad optik för en klar och skarp bild 
• Rättvänd bild • Ekvatoriell montering för att enkelt följa en planet
• TheSkyX -- First Light Edition programvara med 10 000 st objekt  
 i databasen. Karta över stjärnhimlen går att skriva ut

AstroMaster 70EQ

Utforska en spännande värld av  
kometer, planeter eller nebulosor!

• Med ett stort synfält blir teleskopet perfekt för att observera  
 kometer, stjärnkluster, galaxer m.m. • 2 st Kellner okular ingår
• Låg vikt och enkelt att börja använda • Perfekt för nybörjare
• Börja observera på en gång, inga monteringar/inställningar behövs

Cometron Firstscope 999:-

Stjärnkikare
som ger ljus och klar bild av 

månen och våra planeter

2299:-
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Original Reproduktion

Reproduktion av gamla bilder

Rädda dina gamla bilder

Vi säljer och framkallar 
klassisk film

Vi gör om dina gamla bilder.
Bleka och skadade släktbilder eller gulnade färgbilder 
från bröllopet 1973 går oftast att rädda. Repor, blekta 
fläckar, veck i bilden o.s.v. går att fixa till med retusch 
och färgkorrigering. Fråga oss om kostnadsförslag.

Instax Mini 9

Ta bilder snabbt och enkelt med denna 
analoga kamera och få ut bilder 
i pappersform direkt.

Instax Mini 11

799:-NYHET!

• 2x10 bilder • Utskriftsstorlek: 6,2x4,6 cm
• Vit ram och nederkant med skrivyta

Instax Mini 

199:-
2-PACK
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Reservation göres för feltryck, prisjustering p.g.a. valutaförändring, eventuell slutförsäljning och att vissa kampanjer  
är tidsbegränsade. Priserna gäller t.o.m. 2020-10-31 om inget annat anges. Samtliga priser inkluderar moms.  

Tidningen ges ut av Fotohandlare i samarbete. Sortimentet kan variera mellan de olika butikerna.

Ingen tidsbokning!

Behöver du Visum-ID-Körkortsfoto eller bilder för utländska pass så ordnar vi det snabbt. Vi tar 
flera bilder, du väljer den du tycker är bäst och kan få foton i svart-vitt eller färg. Vi hjälper dig 
även med montering av bilden så att handlingarna är klara att skicka in.

Godkända visum-  
och körkortsfoto!

iCellTech 13 • iCellTech 312 
iCellTech 375 • CellTech 10

29:-

Batterier till
hörapparater

ALLA BILDER NÄRPRODUCERAS I BUTIKEN!

ÖPPETTIDER
Vardagar 10:00-18:00
Lördagar 10:00-14:00

NYA STADENS TORG 11
53131 LIDKÖPING
0510-60380
www.fotoexperten.nu

Beställ i butiken eller på www.fotoexperten.nu

Bilder från din mobil


