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Teho 3,5 hv

Jääkaira 150 mm

249,90
27,19 / kk (12 kk)

Leikkuala 
    30 cm

Green Cyclone GT18V  
-akkutrimmeri

Benzin BR460 -ruohonleikkuri

98,90

34,90

Kärcher K5 Premium -painepesuri Kärcher K2 Car -painepesuri

319,90
33,03 / kk (12 kk)

Kela paineletkulle Työpaine 110 barPitkällä kelautuvalla 
letkulla varustettu 
pystymallinen 
painepesuri. Työpaine 
enintään 145 baaria. 
Paino ilman varus tei ta 
14,5 kiloa. Vesimäärä 
500 litraa tunnissa. 
Liitäntäteho 2100 
wattia. 
Verk.com/33973

Laadukas, kevyt ja ketterä 
pystymallinen Kärcher X 
-sarjan painepesuri 
pienempiin kodin pesu-
töihin. Sisältää täydelliset 
varusteet esimerkiksi 
pienemmän auton tai 
moottoripyörän pesua 
varten. Helppo käyttää ja 
siirrellä. Verk.com/33929

Myös paineeton syöttövesi Vesimäärä 360 l/h

”Hyvin tehoa, hyvin 
toimii, helppokäyt-
töinen, letku hyvää 
materiaalia. Helppo 
levittää pesuaine ja 
pestä pois. Onhan 
tämä hieman kallis 
mutta onneksi en 
ostanut halvempaa 
mallia.” 
–toksu, 21.6.2015

”Loistovalinta omaan käyttöön auton 
ja moottoripyörän pesuun. Pienen 
koon ansiosta kulkee mukavasti vaikka 
mökille.”  –Olli639, Helsinki, 9.10.2014

Benzin-maakaira ja  
-maapora

Helpoin tapa tehdä reiät tolppavaluille 
ja pienille anturoille! Mukana tulevalla 
jääkairalla teet myös helposti reiän 
jäähän. Verk.com/40208

234,90
25,94 / kk (12 kk)

Green Cyclone LM6 BS-EX -vetävä ruohonleikkuri
Laadukas, vetävä ruohonleikkuri. 

Yhdestä vivusta säädettävä leikkuu-
korkeus ja kompakti kerääjäsäiliö 

tekevät työskentelystä 
kevyttä ja vaivatonta. 

Verk.com/41172

155,90
19,36 / kk (12 kk)

79,90

Viimeistele nurmikon 
reunat ja kulmat tehok-
kaasti. 18 voltin litium- 
ioniakku mahdollistaa 
pitkän käytön ja nopean 
latauksen. Suuri 30 cm:n 
leikkuuala ja moottorin 
suuri kierrosluku joudut-
tavat työtä entisestään. 
Verk.com/11043

Alcometrix Fuel Cell 
-LED-tarkkuusalkometri

T-Mode LM-201A 
-häkävaroitin

GARDENA SmallCut 300 
-turbotrimmeri

Kompakti  ja tyylikäs teräsrunkoinen 
ruohonleikkuri. Yhdestä kahvasta säädet-
tävä leikkuukorkeus 25–75 mm. Toimii 
sekä keräävänä että 
bioruohon leikkurina. 
Verk.com/56770

Erinomaisesti pihan 
kevyisiin siistimistöihin 
sopiva, turvallinen kah-
della kädellä käytettävä 
turbotrimmeri. 
Verk.com/20847

Teho 300 W

Leveys 23 cm 79,90

Elektrokemialli-
seen reaktioon ja 
poliisin alkomet-
reistä tuttuun 
polttokennosen-
soriin perustuva 
huipputarkka 
tarkkuusalkometri. 
Mukana kolme 
pestävää ja uudel-
leenkäytettävää 
puhallusosaa. 
Verk.com/49885

EN 50291 -sertifioitu häkävaroitin, josta 
voi seurata häkäpitoisuutta erittäin 
tarkasti varoittimen digitaalinäytöltä. 
Verk.com/24232

24,90

2-tahtimoottori 63 cc

Maakaira 150/200 mm



SELF Sport Recovery + Whey, Cream Vanilla, 4 + 4 kg

LG 60PB560V Full HD -plasma-TV, 60”

Hinnat ja tarjoukset voimassa 6.–12.7.2015 ellei toisin mainita. Verk.com/katalogi
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Rosenlewin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

Rosenlew RJKL3000 
-jääviileäkaappi
Tilava 395 litran jääkaappi. 
Iso vihanneslaatikko, turva
lasihyllyt ja läpinäkyvät 
ovihyllyt. Energialuokka A+. 
Verk.com/44554

Rosenlew RPP2330 
-kaappipakastin
A+-energialuokan pakas
tinkaappi, jossa on erittäin 
suuri 248 litran tilavuus. 
Verk.com/29617

/ kpl

60-tuumainen Full HD -plasmatelevisio, jossa on 600 hertsin MAX-kuvanparannus, 
naarmuuntumaton turvalasi sekä USBmediantoisto ja tallennus. DVBT2, C HD ja 
S2digivirittimet. Energialuokka B. Verk.com/8263

699,90
64,69 / kk (12 kk)

159,90
19,69 / kk (12 kk)

Energialuokka A+

Full HD -resoluutio

MAX 600 Hz -kuva

DVB-T2/C HD/S2-virittimet

      Kolmen
    vuoden takuu
        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  

ProCasterin tuotteita.

verk.com/kolmevuotta

59,90
4 + 4 kg

Klarnan Erämaksu on aina koroton, mikäli maksuaika on 12 kk tai  
lyhyempi. Ostaessasi tuotteet Klarna Erämaksulla maksat vain laskutus
lisän 3,95 € / lasku tilausten määrästä riippumatta. Todellinen vuosikorko 
esimerkiksi 1000 euron ostoksesta 12 kk:n maksuajalla on 14,72 %.

Oho, mikä hinta! Myynti alkaa torstaina 9.7. kello 9.00. 1 kpl per asiakas.
50 kpl webissä ja 50 kpl per myymälä.

SELF Sport Whey lisäproteiinin ja SELF Sport Recovery palautusjuoman vastaan
panematon setti. Makuna Cream Vanilla. Yhteensä 8 kg. 7,49 €/kg. Verk.com/60121

3 H PIKAKULJETUS
Pikakuljetus toimitetaan perille kolmen tunnin kuluessa tilauksesta  

Helsinkiin, Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaalle. Pikakuljetus on tarjolla 
arkipäivisin kello 8.00–16.30 tehdyille tilauksille, joiden tuotteet löytyvät 

suoraan varastosta. Hinnat 39,90 € (0–50 kg), 69,90 € (50–400 kg). 

alk. 39,90

Transcend DrivePro 220 
-autokamera

Erittäin monipuolinen autokamera, 
jossa on sisäinen akku. Valovoimainen 
objektiivi mahdollistaa hyvän kuvan
laadun hämärässä. Lisäominaisuuksina 
mm. pysäköintitila, kaistavahti ja 
törmäysvaroitin. Verk.com/29439

379,90
38,03 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

”Toimii mukavasti, tekee esim äkkijarrutuksesta 
pysyväistallennuksen. Yöllä auton omat valot 
riittävät kuvan tallennukseen.” 
–Sakke67, Masala, 18.6.2015

Transcend USB 3.0 -muistikortinlukija
Huippunopea muistikortinlukija USB 3.0 väylään. Siirtonopeudet 
ovat jopa kymmenkertaiset verrattuna USB 2.0 väyläiseen 
kortinlukijaan. UHS1 SD kortilta lukija siirtää gigatavun koneelle 
alle 20 sekunnissa. Myös USB 2.0 yhteensopiva. Verk.com/19775

19,90
Mukana 

USB A–B-kaapeli

Kuljetus 

0 €
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TODELLINEN HUIPPUVALIKOIMA
Whirlpoolin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

449,90
43,86 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

/ kpl

Whirlpoolin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

549,90
52,19 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

/ kpl

Whirlpoolin teräksenväriset 1-oviset kylmälaitteet Whirlpoolin teräksenväriset 1-oviset kylmälaitteet

489,90
47,19 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

/ kpl

Whirlpool WME3612X 
-jääviileäkaappi 
Helposti sijoitettava 
energia tehokas 
jääviileä kaappi (A+). 
ExcellentFit -muotoilu – 
asennu smahdollisuudet 
ovat rajattomat. Äänitaso 
38 dB. Verk.com/52065

Whirlpool WVE2652NFX 
-kaappipakastin 
Huurtumaton NoFrost- 
pakastin, jonka 6th SENSE 
-sensorit havaitsevat 
lämpötilamuutokset ja 
palauttavat optimaalisen 
lämpötilan. 
Verk.com/52067

Samsungin valkoiset 1-oviset kylmälaitteet

599,90
56,36 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

/ kpl

Samsung RR34H6200WW 
-jääkaappi 
Multiflow-tekniikalla 
lämpötila on aina tasainen 
ja ihanteellinen. Elintarvik-
keet jäähtyvät nopeammin 
ja säilyvät pidempään 
tuoreina. Inverter-kompres-
sori 10 vuoden takuulla. 
Verk.com/48415

Samsung RZ27H6200WW 
-kaappipakastin
Tilavaa NoFrost-pakastinta 
ei tarvitse sulattaa. 
Multiflow ylläpitää tasaista 
lämpötilaa. Inverter-komp-
ressori  10 vuoden takuulla. 
Verk.com/48421

Samsungin teräksenväriset 1-oviset kylmälaitteet

649,90
60,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

/ kpl

649,90
60,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

/ kpl

Samsung RR34H62207F 
-jääkaappi 
Multiflow-tekniikan 
ansiosta lämpötila on aina 
tasainen ja ihanteellinen. 
Tehokas LED-tornivalaistus 
ja Inverter-kompressori, 
jolla on 10 vuoden takuu. 
Verk.com/12457 

Samsung RZ27H62007F  
-kaappipakastin  
NoFrost-pakastinta 
ei tarvitse sulattaa. 
Multiflow-tekniikka ja 
LED-valaistus. Tehokkaalla 
Inverter-kompressorilla on  
10 vuoden takuu. 
Verk.com/13497

Whirlpool WME36562W 
-jääviileäkaappi 
Helposti sijoitettava ja 
energia tehokas (A++). 
ExcellentFit-muotoilu – 
asennusmahdollisuudet 
ovat rajattomat. Äänitaso 
38 dB. Verk.com/46527

Whirlpool WVE26562NFW 
-kaappipakastin 
NoFrost-automaatti-
sulatuksella varustettu 
260-litrainen helposti 
sijoitettava kaappipakastin.  
6th Sense -sensorit reagoi-
vat lämpötilan muutoksiin. 
Energialuokka A++. 
Verk.com/46608

Whirlpool WME3612W 
-jääviileäkaappi 
Helposti sijoitettava energia-
tehokas jääviileäkaappi (A+). 
ExcellentFit-muotoilu – 
asennusmahdollisuudet ovat 
rajattomat. Äänitaso 38 dB. 
Verk.com/46525

Whirlpool WVE2652NFW 
-kaappipakastin 
Huurtumaton NoFrost- 
pakastin, jonka 6th SENSE 
-sensorit havaitsevat lämpö-
tilamuutokset ja palauttavat 
optimaalisen lämpötilan 
elintarvikkeiden pakastuttua. 
Verk.com/46611

Whirlpool WME36562X 
-jääviileäkaappi 
Helposti sijoitettava ja erit-
täin energiatehokas (A++). 
ExcellentFit-muotoilu. 
6th Sense Fresh Control 
-sensorit valvovat sekä 
lämpötilaa että jääkaapin 
sisäilman kosteustasoa.  
Verk.com/52004

Whirlpool WVE26562NFX 
-kaappipakastin 
Huurtumaton NoFrost-
pakastin. Excellent-
Fit-muotoilu. 6th Sense 
-sensorit havaitsevat 
lämpötilamuutokset ja 
palauttavat optimaalisen 
lämpötilan. 
Verk.com/51993

TODELLINEN HUIPPUVALIKOIMA Nyt ilmainen kotiinkuljetus kesän parhaille kylmälaitteille!
Kampanjassa laatumerkit AEG, Electrolux, Rosenlew, Samsung ja Whirlpool.

Whirlpool WBE3114W

”Hinta ja laatu kohdallaan. Hiljainen 
käyntiääni ja pakastin tilava.”  
–lexu, Helsinki, 19.6.2014

A+ -energialuokan 
jääkaappi pakastin. Selkeä 
ohjaus paneeli, lasi- ja ovihyllyt 
säädettävissä. Jääkaapin 
tilavuus on 194 litraa ja 
pakastimen 113 litraa. 
Kätisyys vaihdettavissa. 
Verk.com/14291

339,90
34,69 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

”Käyttöääni on riittävän hiljainen, 
sähkön kulutus alhainen ja tilaa niin 
jääkaapissa kuin pakastinosassakin 
on yllin kyllin.” –Kuningaskalastaja, 
Tampere, 2.10.2014

”Kaikenkaikkiaan erittäin hyvä 
vastine rahalle tällä 1,5 kuukauden 
käyttö kokemuksella.”  
–illulillu, Espoo, 13.2.2015

Whirlpool WBE3321A+NFW Samsung RB29FSJNDWW
NoFrost-automaattisulatus 
estää huurteen syntymisen 
pakastimeen eikä kaappia 
tarvitse sulattaa. Jääkaapin 
elektronisen ohjauspaneelin 
ja näytön avulla pakastinta 
ja jääkaappia voidaan säätää 
erikseen vaivattomasti ja 
tarkasti. Verk.com/16957

Tyylikäs A+ -energialuokan 
jääkaappipakastin, jossa 
on tehokas digitaalinen 
Inverter-kompressori, 
huurtumaton NoFrost-tek-
nologia sekä Multi Flow 
-järjestelmä. Kompressorin 
takuu 10 vuotta. 
Verk.com/43808

389,90
38,86 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

449,90
43,86 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

Electrolux EN3601JOW Electrolux 
EN3241JOWA+ -energialuokan jääppipakastin, 

jonka osien ilmankierto on 
täydellisesti eriytetty toisistaan. 
Pakastimen kylmää ja kuivaa ilmaa 
ei johdeta jääkaapin sisälle, mikä 
aiheuttaisi ruokatarvikkeiden 
ennenaikaista pilaantumista. 
Twin Tech pitää ruokatarvikkeet 
ensiluokkaisina ja tuoreina 
pidempään. Verk.com/43599

Tyylikäs valkoinen A+ -ener-
gialuokan jääkaappi pakastin. 
Twin Tech -tekniikassa 
jääkaapin ja pakastimen 
ilmankierto on täydellisesti 
eriytetty toisistaan. 
Turvalasihyllyt ovat tukevat 
ja turvalliset. Pakastimen 
FrostFree-tekniikka takaa, 
että pakastinta ei tarvitse 
sulattaa. Verk.com/1711

Tyylikäs jääkaappipakastin, jossa 
on tehokas digitaalinen Inverter-
kompressori ja huurtumaton No - 
Frost-pakastin. Energia-
luokka A++. Jääkaapin Multi Flow 
-järjestelmä puhaltaa kylmää 
ilmaa jokaisen hyllyn väliin. 
Tukevien kahvojen ansiosta 
kaapin ovien avaaminen on 
helppoa. Verk.com/47467

399,90
39,69 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

499,90
48,03 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

649,90
60,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

”Jääkaappi on tyylikäs, hiljainen ja ei 
maksanut liikaa. Kaikin puolin hyvä 
hinta-laatu suhde siis.” 
–Jiipee84, 7.5.2015

Samsung RB31FERNCSS

Energialuokka A++ Energialuokka A+++

Täyttömäärä 7 kg Täyttömäärä 8 kg

269,90
28,86 / kk (12 kk)

Electrolux EWP1274TDW -pesukone
A++ -energialuokan pesukone seitsemän 
kilon täyttömäärällä linkoaa tehokkaasti 
1200 kierrosta minuutissa. Time 
Managerin avulla voit säätää pesuaikaa 
pyykin likaisuuden mukaan sopivaksi. 
Ajastimella voit asettaa pesuohjelman 
käynnistymään haluamanasi ajankohtana. 
Verk.com/51200

Linkousnopeus 1200 rpm

Samsung WF806P4SAWQ -pesukone
Tehokas Eco Bubble -pesukone, jossa 
on suuri täyttömäärä ja tehokas linkous. 
Pesukoneen hiiliharjaton Digital 
Inverter -moottori on kestävä ja hiljainen. 
Samsung antaa moottorille 10 vuoden 
takuun. Verk.com/45767

499,90
48,03 / kk (12 kk)

Linkousnopeus 1400 rpm

Bosch SMU40D12SK
Helppokäyttöinen A+ -energialuokan astianpesukone, 
johon mahtuu 12 astiastoa. Neljä pesuohjelmaa. Ainut-
laatuinen pesuaineenannostelija. Verk.com/12522

279,90
29,69 / kk (12 kk)

Energialuokka A+

Äänitaso 52 dB

Normaalisti 379,90 €

Bosch SMU58L22SK
3-tasoinen astianpesukone, jossa on 5 tehokasta 
pesuohjelmaa. VarioSpeed-toiminto lyhentää halutes-
sasi pesuaikaa jopa 50 %. Verk.com/50360

479,90
46,36 / kk (12 kk)

Energialuokka A++

Äänitaso 46 dB

Täyttömäärä 13 astiastoa

Bosch SMU40L22SK
Energiatehokas astianpesukone, jossa on automaattioh-
jelma ja pesuajan näyttö. Kestävä hiiliharjaton moottori 
ja VarioSpeed -ohjelma. Verk.com/16103

369,90
37,19 / kk (12 kk)

Energialuokka A+

Äänitaso 48 dB

Normaalisti 399,90 €
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38,86 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

449,90
43,86 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

Electrolux EN3601JOW Electrolux 
EN3241JOWA+ -energialuokan jääppipakastin, 

jonka osien ilmankierto on 
täydellisesti eriytetty toisistaan. 
Pakastimen kylmää ja kuivaa ilmaa 
ei johdeta jääkaapin sisälle, mikä 
aiheuttaisi ruokatarvikkeiden 
ennenaikaista pilaantumista. 
Twin Tech pitää ruokatarvikkeet 
ensiluokkaisina ja tuoreina 
pidempään. Verk.com/43599

Tyylikäs valkoinen A+ -ener-
gialuokan jääkaappi pakastin. 
Twin Tech -tekniikassa 
jääkaapin ja pakastimen 
ilmankierto on täydellisesti 
eriytetty toisistaan. 
Turvalasihyllyt ovat tukevat 
ja turvalliset. Pakastimen 
FrostFree-tekniikka takaa, 
että pakastinta ei tarvitse 
sulattaa. Verk.com/1711

Tyylikäs jääkaappipakastin, jossa 
on tehokas digitaalinen Inverter-
kompressori ja huurtumaton No - 
Frost-pakastin. Energia-
luokka A++. Jääkaapin Multi Flow 
-järjestelmä puhaltaa kylmää 
ilmaa jokaisen hyllyn väliin. 
Tukevien kahvojen ansiosta 
kaapin ovien avaaminen on 
helppoa. Verk.com/47467

399,90
39,69 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

499,90
48,03 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

649,90
60,53 / kk (12 kk)
Kuljetus kaupan päälle

”Jääkaappi on tyylikäs, hiljainen ja ei 
maksanut liikaa. Kaikin puolin hyvä 
hinta-laatu suhde siis.” 
–Jiipee84, 7.5.2015

Samsung RB31FERNCSS

Energialuokka A++ Energialuokka A+++

Täyttömäärä 7 kg Täyttömäärä 8 kg

269,90
28,86 / kk (12 kk)

Electrolux EWP1274TDW -pesukone
A++ -energialuokan pesukone seitsemän 
kilon täyttömäärällä linkoaa tehokkaasti 
1200 kierrosta minuutissa. Time 
Managerin avulla voit säätää pesuaikaa 
pyykin likaisuuden mukaan sopivaksi. 
Ajastimella voit asettaa pesuohjelman 
käynnistymään haluamanasi ajankohtana. 
Verk.com/51200

Linkousnopeus 1200 rpm

Samsung WF806P4SAWQ -pesukone
Tehokas Eco Bubble -pesukone, jossa 
on suuri täyttömäärä ja tehokas linkous. 
Pesukoneen hiiliharjaton Digital 
Inverter -moottori on kestävä ja hiljainen. 
Samsung antaa moottorille 10 vuoden 
takuun. Verk.com/45767

499,90
48,03 / kk (12 kk)

Linkousnopeus 1400 rpm

Bosch SMU40D12SK
Helppokäyttöinen A+ -energialuokan astianpesukone, 
johon mahtuu 12 astiastoa. Neljä pesuohjelmaa. Ainut-
laatuinen pesuaineenannostelija. Verk.com/12522

279,90
29,69 / kk (12 kk)

Energialuokka A+

Äänitaso 52 dB

Normaalisti 379,90 €

Bosch SMU58L22SK
3-tasoinen astianpesukone, jossa on 5 tehokasta 
pesuohjelmaa. VarioSpeed-toiminto lyhentää halutes-
sasi pesuaikaa jopa 50 %. Verk.com/50360

479,90
46,36 / kk (12 kk)

Energialuokka A++

Äänitaso 46 dB

Täyttömäärä 13 astiastoa

Bosch SMU40L22SK
Energiatehokas astianpesukone, jossa on automaattioh-
jelma ja pesuajan näyttö. Kestävä hiiliharjaton moottori 
ja VarioSpeed -ohjelma. Verk.com/16103

369,90
37,19 / kk (12 kk)

Energialuokka A+

Äänitaso 48 dB

Normaalisti 399,90 €
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248,90
27,11 / kk (12 kk)

14,90 5,00 9,9049,90

199,90
23,03 / kk (12 kk)

499,90
48,03 / kk (12 kk)

599,90
56,36 / kk (12 kk)

699,90
64,69 / kk (12 kk)

Domesto Basic 7000 BTU / 8–15 m2

Electrolux EXP09HN1WI

Wilfa AC-W12 -ilmastointilaite

Electrolux EXP12HN1WI

Avec-pöytätuuletin, 12” Domesto Smart Fan, 8”Avec-pöytätuuletin, 9”

Rajoitettu erä 100 kpl. Kompakti 2-in-1 -siirrettävä 
ilmastointilaite. Jäähdytys- ja kosteudenpoisto-
toiminnot. Jäähdytysteho 7000 BTU, 2000 W. 
Mekaaninen säädin. Kaksi eri tehoa. Koko 288 ×  
428 × 640 mm. Verk.com/41133

Rajoitettu erä 100 kpl. Ilmastointilaite viilennyk-
seen ja lämmitykseen. Lisäksi kuivaustoiminto. 
Kompakti koko ja tyylikäs muotoilu. 24 tunnin 
ajastin. LED-näyttö. Energialuokka A (viilennys) ja 
A+ (lämmitys). Verk.com/5259

”Jäähdyttää n. 15 neliön huoneen kohtuullisessa ajassa 
mukavan viileäksi.” –Janne555, Helsinki, 13.6.2014

Mukavasti viilentävä pyötätuuletin. 
Halkaisija 30,5 cm. Kolme nopeutta ja 
hiljainen käyntiääni.

Valkoinen 
Verk.com/31064

Musta 
Verk.com/31106

Erä 1400 kpl. Halkaisijaltaan 23-sentti-
nen tuuletin viilentää mukavasti. Kaksi 
nopeutta ja hiljainen käyntiääni.

Valkoinen 
Verk.com/30833

Musta 
Verk.com/30932

Erittäin tyylikäs pöytätuuletin, jonka 
uniikki design erottuu massasta ritilättö-
män rakenteen ansiosta. Tuuletinlavat 
ovat pehmeää turvallista kumia.  
Verk.com/4321

Tehokas ja erittäin 
hiljainen tornituuletin, 
jota hallitaan kauko -
ohjaimella. Patentoitu 
kääntymisliike laajalla 
115 asteen kulmalla. 
Kolme tuuletinvoimak-
kuustilaa ja 0,5–7,5 tun-
nin käynnistysajastin.
Verk.com/16401

Domesto Gliding Grille 

159,90
19,69 / kk (12 kk)

289,90
30,54 / kk (12 kk)

389,90
38,86 / kk (12 kk)

Electrolux EAP150 -ilmanpuhdistin

Kärcher  WV 2 Premium

Electrolux EAP450 -ilmanpuhdistinElectrolux EAP300 -ilmanpuhdistin

Kärcher SC1 -höyrypuhdistin

Norm 176,90 €

Kompakti 
ilman puhdistin 
vaikkapa makuu- tai 
lastenhuoneeseen. 
Puhtaan ilman 
tuotto enintään 
153 m3/h (CADR), 
mikä vastaa 
32 m2:n pinta-alaa. 
Verk.com/16448

Tehokas ilmanpuhdis-
tin esimerkiksi makuu- 
tai olohuoneeseen. 
Puhtaan ilman tuotto 
enintään 335 m3/h 
(CADR), mikä vastaa 
70 m2:n pinta-alaa. 
Verk.com/15660

Huippumallinen ilman-
puhdistin isoihin tiloihin 
ja vaativaan käyttöön. 
Puhtaan ilman tuotto 
enintään 495 m3/h 
(CADR), mikä vastaa 
103 m2:n pinta -alaa. 
Verk.com/15137

58,90

Akkukäyttöinen imevä 
ikkunankuivain, joka kuivaa 
puhdistetun pinnan 
jälkiä jättämättä. 
Kompakti, kevyt 
ja helppokäyt-
töinen. Ei häiritsevää 
sähköjohtoa tai imuletkua. 
Verk.com/54750

Pieni ja kätevä kädessäpidettävä 
höyrypuhdistin. Tehokas lämmitin 
tuottaa kolmen baarin paineen, ja 
lämmitysaika on vain kolme minuuttia. 
Kätevä jokapäiväiseen pikasiivoukseen. 
Verk.com/54730

59,90

Kärcher SE 6.100 -tekstiilipesuri
Tekstiilipesuri mattojen, 
sohvien, auton verhoilun ja 
vaikeasti pestävien huone-
kalutekstiilien puhdistuk-
seen. Painehuuhtelu 
syväpuhdistaa tekstiili-
pinnan perusteellisesti. 
Verk.com/5183

Huh,
mikä hinta!

Rajoitettu erä 20 kpl. Erittäin tehokas siirrettävä 
ja kaukosäätimellä ohjattava ilmastointilaite 
viilentää 16–23 m2:n tilan energiatehokkaasti. 
Poistaa myös kosteutta. Jäähdytysteho 3500 W. 
Energialuokka A. Verk.com/8033

Norm 19,90 €

Rajoitettu erä 50 kpl. Ilmastointilaite sekä viilen-
nykseen että lämmitykseen. Lisäksi kuivaustoiminto. 
Kompakti koko ja tyylikäs muotoilu. 24 tunnin 
ajastin. LED-näyttö. Energialuokka A (viilennys) ja 
A+ (lämmitys). Verk.com/6336

Sopii 23 m2:n tilaanIlmamäärä 360 m2/h

Kapasiteetti 12000 BTU/hKapasiteetti 7000 BTU/h

Kaukosäädin ja ajastin

Sopii 40 m2:n tilaan

Kapasiteetti 9000 BTU/h

Äänitaso 46–52 db

Sopii 60 m2:n tilaan

Kapasiteetti 12000 BTU/h

Äänitaso 44–52 dB
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Nopea pakastuminen

Täyttöaukko kannessa

129,90
17,19 / kk (12 kk)

Ströme-tehosekoitin

Moccamaster H931 AO

Remington MB4045 E51 Beard Kit

OBH Nordica 6638 Pro Crush

Moccamaster HBG961 AO

Remington PF7400 E51

Ströme BL-124B -tehosekoitin

Moccamaster HB951 AO

Remington MB4850 E51

Anton Oliver -jäätelökone Domesto ArctiCube -jääpalakone

Remington EP7020 4-in-1 Braun SE9561 SkinSpaBraun Xelle SE5280 Milo Braun SE7561 -epilaattori

Näppärä pienikokoinen jäätelökone.  
Kapasiteetti jopa 0,7 litraa valmista 
jäätelöä. Kaksoiseristetty alumiininen 
säiliö takaa nopean pakastumisen ilman 
suolaa tai jäätä. Verk.com/32214

Nopea ja kätevä jääpalakone! Älä koskaan jää 
ilman juomia raikastavia jääpaloja bileissä tai 
leffaillassa. Verk.com/43029

19,90

9 jääpalaa 5–10 minuutissa0,7 litraa valmista jäätelöä

Jopa 100 jääpalaa tunnissa

12–15 kg jäätä päivässä

Mukana jääpalakauha

19,90

69,90

59,90 79,90

89,90

49,90 59,90

Ruoanvalmistukseen 
ja jään murskaami-
seen. Lasikannu 1,3 l. 
400 W:n moottorissa 
on kaksi nopeutta 
sekä pulse-toiminto. 

Punainen 
Verk.com/21071
Musta 
Verk.com/21109 
Hopea 
Verk.com/21136

Epilaattori ja ladyshaver 
samassa laitteessa. 
Kaareva ajopää 
myötäilee ihoa ja 
poistaa jopa puolen 
millin pituiset karvat. 
Aloe Vera -nystyt 
tekevät epiloinnista 
miellyttävää, ja 
lopputuloksena on 
silkin sileä, pehmeä 
iho. Verk.com/9439 

Seuraavan suku-
polven epilaattori 
poistaa lyhim-
mätkin ihokarvat. 
Langatonta Wet 
& Dry -mallia voi 
käyttää suihkussa 
ja kylvyssä. 
Verk.com/56880 

Vedenkestävä seu-
raavan sukupolven 
epilaattori poistaa 
lyhimmätkin 
ihokarvat. 30 
astetta kääntyvä 
ajopää mukailee 
vartaloa. 
Verk.com/56869 

Erittäin tehokas 1250 watin 
1,5-litrainen tehosekoitin 
valmistaa herkulliset juomat, 
maittavat keitot ja murskaa vai-
vatta jääpalat. Tehosekoittimen 
vankka runko ja lasinen kannu 
takaavat kestävyyden kovassa-
kin käytössä. Valaistu portaaton 
nopeudensäätö. Jäämurska-, 
smoothie- ja pulssitoiminnot. 
Verk.com/44425 

Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu 1,75-litrainen 
tehosekoitin, jossa on 
ohjelmoidut jäänmurskaus-, 
smoothie- ja sykäystoiminnot 
sekä portaaton tehonsäätö. 
Erityisen kestävän kannun 
ansiosta voit käyttää laitetta 
sekä kylmien että lämpimien 
nesteiden sekoittamiseen. 
Verk.com/19592 

10 kupillista keittävä kahvinkeitin, jossa on automaatti-
nen virrankatkaisu. Kaksi erillistä vastusta takaa opti - 
maalisen suodatus- ja säilytyslämpötilan. Verk.com/7013

Suodatinteline, mekaaninen tippalukko ja sekoittava 
aromikansi lisäävät käyttömukavuutta. 10 kupin tilavuus 
ja automaattinen virrankatkaisu. Verk.com/7280

Suodatinteline, mekaaninen tippalukko ja sekoittava 
aromikansi lisäävät käyttömukavuutta. 10 kupin tilavuus 
ja automaattinen virrankatkaisu. Verk.com/7524

129,90
17,19 / kk (12 kk)

149,90
18,86 / kk (12 kk)

169,90
20,53 / kk (12 kk)

Epilaattori, jonka 
suuritaajuuksinen 
hierontaosa tekee 
epiloinnista erityisen 
hellävaraista. Joustava 
ajopää. Smartlight 
valaisee hennoim- 
matkin ihokarvat. 
Verk.com/10777 

129,90
17,19 / kk (12 kk)

159,90
19,69 / kk (12 kk)

Parta on tullut jäädäkseen! Remington 
on yksi johtavista partatrimmereiden 
valmistajista, joka tuo ensimmäisenä 
täydellisen laitteen parran viimeistelyyn. 
Lithium-akulla jopa 120 min ajoaikaa. 
Verk.com/57672 

Ainutlaatuisella Flex & Pivot -teknologialla varustettu 
parranajokone täyttää vaativimmankin parranajajan 
toiveet. Verk.com/10063 

Äärimmäisen kestävä Indestructible -
-partarimmeri kestää kolhut ja putoa-
miset. Suoristuskyvyltään erinomainen 
Dual Lithium -akku takaa jopa 120 
minuuttia ajoaikaa. 
Verk.com/57676 

59,90
Kaupan päälle Remington PG 180 
-monitoimitrimmeri! Arvo 24,90 €.
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LG UF855V -sarjan 4K Smart LED -televisio

Samsung J6202 -sarjan Smart LED -televisio

         saat
   kaupan päälle
   €-hintaturva-
vakuutuksen    
     kaikkiin ostoksiisi!

Vain Verkkokauppa.comista ja
vain €-kortinhaltijalle. 

pinshintaturvavakuutus.com

€

499,90
48,03 / kk (12 kk)

40” 699,90
64,69 / kk (12 kk)

48”

Natiivi 100 Hz:n paneeli

Picture Quality Index 600

Uusittu Tizen-järjestelmä

Todella ohutreunainen 
televisio, jossa on 100 hertsin 
paneeli, Full HD -kuva ja 
Direct LED -taustavalaisu. 
Helpot WiFi-toiminnot.
TV-sovelluksina mm. Kat-
somo, Ruutu, Yle Areena 
ja Netflix. USB-tallennus ja 
-mediantoisto. DVB-T2- ja 
DVB-C HD -digivirittimet. 
Energia luokka A+.

40”  499,90 €
Verk.com/53258

48”  699,90 €
Verk.com/53698

Samsung JU6472 -sarjan 
Smart 4K Ultra HD -televisio

799,90
73,03 / kk (12 kk)

48”

979,90
88,03 / kk (12 kk)

55”

Litteä 4K Ultra HD -resoluution Direct LED 
-taustavalaistu televisio, jossa on uudistettu 
Tizen-käyttöjärjestelmä ja 100 hertsin natiivi 
paneeli. Älysovelluksia muun muassa Katsomo, 
Ruutu, Yle Areena ja Netflix. USB-tallennus ja 
-mediantoisto. DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2- 
digivirittimet. Energia luokka A+.

48” 799,90 € Verk.com/58081
55” 979,90 € Verk.com/58110

4K Ultra HD -resoluutio

Uusittu Tizen-käyttöliittymä

WiFi ja kotimaiset sovellukset

Picture Quality Index 900

269,00
28,78 / kk (12 kk)

Älykäs ja helppokäyttöinen 
tallentava HD-digiboksi antenni- ja 
kaapelitalouksiin. 500 Gt:n kova-
levylle mahtuu 250 tuntia tallenteita, 
ja boksiin voi liittää USB-levyn lisätallennustilaksi. 
Valmius erilliselle WiFi-adapterille. 
Verk.com/5258

HDThunder HD6500 -HD-digiboksi, 500 Gt

6 elokuvavuokrausta Makuunista

Watson 6 kuukaudeksi

Kaupan päälle:

99,90
Denver-DVD-soitin, 2 × 7” 

Kaksi 7-tuumaista näyttöä, jotka on helppo kiinnittää 
autoon  strap-tyylisellä niskatukikiinnikkeellä. Toistaa 
DVD- ja CD-levyjen lisäksi video- ja kuvatiedostoja 
USB-muisti tikulta. Verk.com/24426
9-tuumainen versio MTW-981, 149,90 €. 
Verk.com/44989

1499,90
131,36 / kk (12 kk)

55”

4K Ultra HD -resoluution 
älytelevisio, jossa on Edge LED 
-taustavalaisu ja natiivi 100 hertsin 
paneeli. Ainutlaatuisesti muotoiltu 
jalusta heijastaa Harman Kardonin 
avulla suunniteltua ääntä. LG:n 
webOS-käyttöliittymällä ohjatta-
vassa älytoiminnoissa sovelluksina 
mm. Net flix, SF Anytime, Yle Areena 
ja Viaplay. DVB-T2-, DVB-C HD- ja 
DVB-S2-digivirittimet. Energia-
luokka A+. 
49” 1349,90 € Verk.com/3219
55” 1499,90 € Verk.com/58933
65” 2299,90 € Verk.com/60787

4K Ultra HD -resoluutio

LG webOS 2.0 -käyttöliittymä

Natiivi 100 hertsin paneeli

Sound Design by Harman Kardon

DVB-T2 / C HD / S2

Klarnan Erämaksu on aina koroton, mikäli maksuaika on 12 kk tai lyhyempi. Ostaessasi tuotteet Klarna Erämaksulla maksat vain laskutuslisän 3,95 € / lasku tilausten 
määrästä riippumatta. Todellinen vuosikorko esim. 1000 euron ostoksesta 12 kk:n maksuajalla on 14,72 %.

      Kolmen
    vuoden takuu        televisioille

Ei koske Samsungin eikä  Procasterin tuotteita.verk.com/kolmevuotta

Muista kotiinkuljetus! Matkahuollon jakopaketilla 
televisioiden kotiinkuljetukset alkaen 11,90 €
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Edge LED -taustavalaistu 4K Ultra HD SUHD -televisio, jonka kuvanlaatu on upea. 
Kaareva televisio on taulumaisine kehyksineen äärimmäisen tyylikäs. Kahdet 
DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet. Energialuokka B.

48” UE48JS9005 1979,90 € Verk.com/58698 Curved Soundbar 6-sarja
55” UE55JS9005 2969,00 € Verk.com/27607 Curved Soundbar 7-sarja
65” UE65JS9005 5149,00 € Verk.com/40341 Curved Soundbar 8-sarja

SUHD TV:n ostajalle malliin sopiva Curved Soundbar -kaiutin kaupan päälle. 
Arvo 699–999 € mallista riippuen. Tarjous on voimassa 31.7.2015 saakka.

Samsung JS9005 -sarjan 4K SUHD -televisio

Curved Soundbar kaupan päälle. 
Edun arvo jopa 999 €.

1979,90
171,36 / kk (12 kk)

48”

1999,90
173,03 / kk (12 kk)

55”

Sony X8509C -sarjan Smart Android 4K Ultra HD LED -televisio
Mahtava 4K Ultra HD -resoluution älytelevisio, jossa on Googlen kehittämä Android TV 
-käyttö järjestelmä. Google Cast tuo videot, ohjelmat ja valokuvat Android- tai iOS-laitteesta 
tai kannettavasta tietokoneesta suoraan televisioon. Sovelluksina muun muassa Yle Areena ja 
Netflix. Kahdet DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2-digivirittimet. Energialuokka A.

55” 1999,90 € Verk.com/45116
65” 2999,90 € Verk.com/45348

Tämän television käyttö edellyttää Googlen käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön hyväksymistä. 
Google, Google Play, Android, Android TV ja muut merkit ovat Google Inc:in omistamia tuotemerkkejä. 
Lisätietoa televisioista löydät osoitteesta www.sony.net/androidtv/
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2 hengen teltta

198,90
22,94 / kk (12 kk)

258,90
27,94 / kk (12 kk)

Hannah Falcon 2 -silikonipinnoitettu teltta

Halti Koli Finland 3 -teltta

Ultrakevyt 2 hengen vedenpitävä nylon-vaellus-
teltta erittäin edulliseen hintaan. Ulkoteltassa 
silikonisuojaus, kaksi sisäänkäyntiä ja tilava apsidi. 
Kahteen eteiseen voi jättää reput ja kengät. 
Tehokas ilmanvaihto. Verk.com/0905

Lowe Alpine 
Cholatse II 65:75 -vaellusrinkka

Monipuolinen ja tilava vaellusrinkka pitkillekin vaelluk-
sille. Useita taskuja ja kiinnityspisteitä. Kuljetat helposti 

makuualustan, teltan, 
makuupussin ja vaellus-
sauvan. Avattavissa 
ylhäältä ja sivusta.

Violetti  
Verk.com/46776

Musta  
Verk.com/23735

Silikonikäsitelty ulkopinta 89,90

29,90

Vakaa ja helppokäyttöinen kupoliteltta, jonka 
ulkopuoliset kaaret kannattavat sekä apsidia 
että tuuletusaukkoja. Maakiilojen avulla teltasta 
saadaan entistä jämäkämpi. Soveltuu kevät-, 
kesä- ja syyskäyttöön. Verk.com/51467

Vakaa ja helppokäyttöinen

Paino vain 1,9 kg

Kaksi sisäänkäyntiä

3 hengen teltta

Black Diamond Nitro -päiväreput

Tasainen painonjakauma vähentää rasitusta ja väsy-
mistä - soveltuu pidemmillekin vaelluksille. Saatavilla 
tilavuuksilla 20, 22, 24 ja 26 litraa. Kaksi selänpituutta. 
Hae kaikki hakusanalla black diamond nitro

alk. 99,90
Halti Streetpack -reput, tilavuus 17 litraa Halti Hikelite -itsestään täyttyvä makuualusta

WaterTracker-juomapullot

Pakattava ultrakevyt selkäreppu päivittäiskäyttöön ja matkoille. Omaan taskuunsa 
pakattavissa, kevyt, jokaisella-aina-mukan a -reppu. Avotasku repun sisällä ja juoma-
pullotaskut ulkopuolella. Hae kaikki värit haulla halti streetpack

Tilavuus 17 litraa

18,90

Kesäretkeilyyn suunniteltu itsestään täyttyvä makuualusta on nopea ottaa käyttöön.  
    Kestävät materiaalit ja venttiili. Verk.com/61227

alk. 9,90

Erittäin puhdas ja kestävä juomapullo, 
jossa on kiertokorkki ja ruostumaton 
terässihti. Konepestävä, myrkytön 
materiaali ei sisällä BPA:ta, PVC:tä eikä 
raskasmetalleja. Useita eri värejä. Koot 
0,5 ja 0,75 l. Hae kaikki vaihtoehdot 
haulla watertracker

Ei sisällä BPA:ta tai PVC:tä

www.blaband.fi

Blå Band Outdoor Meal on täysipainoinen ja maukas ateria, joka on 
helppo valmistaa retkiolosuhteissa. Tukeva pakkaus korvaa lautasen.

 2 pussia 

15 €

Täyteläinen kanapasta 
Tomaatti-valkosipulipasta  
Thaikana riisillä ja kasviksilla  

Pasta Carbonara
Välimeren kanapasta  

Verk.com/44512 
Verk.com/13098
Verk.com/18165

Verk.com/58897
Verk.com/7074
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2 hengen teltta

198,90
22,94 / kk (12 kk)

258,90
27,94 / kk (12 kk)

Hannah Falcon 2 -silikonipinnoitettu teltta

Halti Koli Finland 3 -teltta

Ultrakevyt 2 hengen vedenpitävä nylon-vaellus-
teltta erittäin edulliseen hintaan. Ulkoteltassa 
silikonisuojaus, kaksi sisäänkäyntiä ja tilava apsidi. 
Kahteen eteiseen voi jättää reput ja kengät. 
Tehokas ilmanvaihto. Verk.com/0905

Lowe Alpine 
Cholatse II 65:75 -vaellusrinkka

Monipuolinen ja tilava vaellusrinkka pitkillekin vaelluk-
sille. Useita taskuja ja kiinnityspisteitä. Kuljetat helposti 

makuualustan, teltan, 
makuupussin ja vaellus-
sauvan. Avattavissa 
ylhäältä ja sivusta.

Violetti  
Verk.com/46776

Musta  
Verk.com/23735

Silikonikäsitelty ulkopinta 89,90

29,90

Vakaa ja helppokäyttöinen kupoliteltta, jonka 
ulkopuoliset kaaret kannattavat sekä apsidia 
että tuuletusaukkoja. Maakiilojen avulla teltasta 
saadaan entistä jämäkämpi. Soveltuu kevät-, 
kesä- ja syyskäyttöön. Verk.com/51467

Vakaa ja helppokäyttöinen

Paino vain 1,9 kg

Kaksi sisäänkäyntiä

3 hengen teltta

Black Diamond Nitro -päiväreput

Tasainen painonjakauma vähentää rasitusta ja väsy-
mistä - soveltuu pidemmillekin vaelluksille. Saatavilla 
tilavuuksilla 20, 22, 24 ja 26 litraa. Kaksi selänpituutta. 
Hae kaikki hakusanalla black diamond nitro

alk. 99,90
Halti Streetpack -reput, tilavuus 17 litraa Halti Hikelite -itsestään täyttyvä makuualusta

WaterTracker-juomapullot

Pakattava ultrakevyt selkäreppu päivittäiskäyttöön ja matkoille. Omaan taskuunsa 
pakattavissa, kevyt, jokaisella-aina-mukan a -reppu. Avotasku repun sisällä ja juoma-
pullotaskut ulkopuolella. Hae kaikki värit haulla halti streetpack

Tilavuus 17 litraa

18,90

Kesäretkeilyyn suunniteltu itsestään täyttyvä makuualusta on nopea ottaa käyttöön.  
    Kestävät materiaalit ja venttiili. Verk.com/61227

alk. 9,90

Erittäin puhdas ja kestävä juomapullo, 
jossa on kiertokorkki ja ruostumaton 
terässihti. Konepestävä, myrkytön 
materiaali ei sisällä BPA:ta, PVC:tä eikä 
raskasmetalleja. Useita eri värejä. Koot 
0,5 ja 0,75 l. Hae kaikki vaihtoehdot 
haulla watertracker

Ei sisällä BPA:ta tai PVC:tä

www.blaband.fi

Blå Band Outdoor Meal on täysipainoinen ja maukas ateria, joka on 
helppo valmistaa retkiolosuhteissa. Tukeva pakkaus korvaa lautasen.

 2 pussia 

15 €

Täyteläinen kanapasta 
Tomaatti-valkosipulipasta  
Thaikana riisillä ja kasviksilla  

Pasta Carbonara
Välimeren kanapasta  

Verk.com/44512 
Verk.com/13098
Verk.com/18165

Verk.com/58897
Verk.com/7074

47,90

Baana 24” -polkupyörä

999,90
89,69 / kk (12 kk)

Kokoontaitettava

GoZero- ja GoZero Stealth Black  
-pedelec-sähköpyörät, 20”

GoZero-UTB-sähköpyörä, 28”

Pieneen tilaan taittuva sähköpyörä, jossa on voimakas 
sähkömoottori ja jota on helppo ja hauska ajaa. 
Pedelec 599,90 € Verk.com/15658
Stealth Black 649,90 € Verk.com/35509

"Retkeilyauton 68 cm 
korkuiseen tavaratilaan 
sopiva pyörä." –Retkeily-
autoilija, 26.4.2015

Kesän 2015 hittituote! 1 vaihde, jalkajarru, lokasuojat, seisontatuki ja tavarateline 
kuuluvat jokaisen Baanan vakiovarustukseen. Tyyliä uhkuvan pyörän saa kahdessa 
värissä. Takuu 24 kuukautta, rungolla 5 vuotta.

Pinkki Verk.com/26250
Musta Verk.com/25031

Täysimittainen GoZero-sähköpyörä on kaupungin nopein, hauskin ja käytännöllisin 
kulkuväline. Turvallinen ja EU-asetusten mukainen sähkö avusteinen polkupyörä. Ei 
vaadi ajokorttia tai rekisteröintiä. Verk.com/52988

599,90
56,36 / kk (12 kk)

Pedelec

929,90
83,86 / kk (12 kk)

149,90
18,86 / kk (12 kk)

GoZero-MTB-sähköpyörä, 29”

29-tuumaisilla renkailla varustettu GoZero-MTB-sähköpyörä on jokapaikan sähäkin 
kulkuväline. Turvallinen ja EU-asetusten mukainen. Ei vaadi ajokorttia tai rekisteröintiä. 
Verk.com/52983

Voimakas sähkömoottori

Toimintamatka jopa 40 km

29-tuumaiset renkaat

Nopea kaupungissa

250 watin sähkömoottori

250 watin sähkömoottori

Toimintamatka jopa 50 km

Toimintamatka jopa 50 km

Mad Croc Fatbike, mattamusta

Kesän hittituote! 7 vaihdetta tekee tästä fatbikesta kevyen ajaa jopa haastavassa 
maastossa. Ajat niin kaupungissa kuin maastopoluilla mukavasti rullaillen. Sopii myös 
hyvin pehmeälle alustalle kuten hiekalle tai lumelle. 
Verk.com/37253

Made in Finland

Kesän hittituote

Rengasleveys 4 tuumaa

498,90
47,94 / kk (12 kk)

Verkkokauppa.comista kaikki pyöräilytarvikkeet helposti ja halvalla!

Topeak DryBag 6” 
-suojapussi älypuhelimille

Green Oil Eco rider 
deluxe -hoitosetti

Polkupyöräsi kunnossapitoon ja puhdis-
tukseen. Sisältää Green Oil -ketjuöljyn, 
ketjun puhdistusgeelin, Ecogrease-ras-
van, polkupyörän puhdistusharjan, 
puhdistussienen ja Green Oil -tarroja. 
Verk.com/33856

Vedenpitävä suojapussi 5–6-tuumaisille 
älypuhelimille. Hitsatut saumat ja 
materiaalina TPU. Mukana kiinnike 
ohjaustankoon/ohjainkannattimeen. 
Verk.com/41272

27,90
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16 Mpx:n kamera

Ultra Power Saving

Sormenjälkitunnistin

299,90
31,36 / kk (12 kk)

LG Spirit

Hintaluokassaan loistava Android Lollipop 
-älypuhelin 4,7 tuuman HD-resoluutiosella 
IPS-näytöllä. Virtanäppäin ja äänenvoimak-
kuusnäppäimet ovat puhelimen takaosassa, 
joten sitä on helppo käyttää vaikka yhdellä 
kädellä. Nopea 4G-tuki ja neliydinsuoritin 
takaavat sujuvan käytön.

Titaani Verk.com/31463 
Kulta Verk.com/10641

LG Leon

Erinomaisesti käteen istuva Android Lollipop 
-puhelin 4,5 tuuman näytöllä ja 4G-tuella.
Hopea Verk.com/29957
Kulta Verk.com/29463

Nopeat 4G-yhteydet

189,90
22,19 / kk (12 kk)

4,5 tuuman näyttö

Tyylikäs ja ohut

Nopeat 4G-yhteydet

4,7 tuuman 720p-näyttö

148,90
18,78 / kk (12 kk)

LG G4:ssä yhdistyy loistava tekniikka ylellisen upeaan muotoiluun. Aito nahka tai 
tyylikkäästi kuvioitu metallipinta saa LG G4:n erottumaan massasta niin, että sen 
käyttämisestä voi kokea ylpeyttä. Huippuluokan kameralla saa erinomaisia kuvia 
kaikissa tilanteissa. Näyttö tarjoaa loistavaa tarkkuutta ja upeita värejä sekä kuvanlaa-
tua, jota et ole ennen kokenut.

Metallikannella 638,90 €
Nahkakannella 678,90 €

Löydät kaikki hakusanalla LG G4

LG G4

alk. 638,90
51,61 / kk (12 kk)

5,5” IPS Quantum -näyttö

16 Mpx:n kamera ja 4K-tuki

Kaareva muotoilu

LG G3, 32 Gt

Upea kuvanlaatu ja ylellinen 
metallisävytteinen muotoilu. 13 
megapikselin kamerassa on optinen 
kuvanvakautus ja huippunopea 
laserautomaatti tarkennus. Knock 
Code – avaa lukitus napautuskoodilla. 

Kulta  Verk.com/26672 
Valkoinen Verk.com/26821
Musta  Verk.com/26509

”Hyvä älypuhelin, jossa ei ole ylimääräisiä här-
päkkeitä. Hyvä kamera ja hyvä näyttö. Laadukas 
kokonaisuus.” –Tuomo57, Porvoo, 31.8.2014

398,90
39,61 / kk (12 kk)

Samsung Galaxy S5 Mini Samsung Galaxy S5

Vesitiivis, pölytiivis, erittäin 
turvallinen, äärimmäisen nopea ja 
harvinaisen urheilullinen – Samsung 
Galaxy S5 on enemmän kuin vain 
kosmeettinen päivitys, se on täysin 
uusi kokemus.

Musta Verk.com/27749
Kulta Verk.com/28446
Valkoinen Verk.com/27847
Sininen Verk.com/28335

429,90
42,19 / kk (12 kk)

5,1” Super Amoled -näyttö

Pöly- ja roisketiivis (IP67)

”Kaikki tarvittava ja vähän ylikin! Helppo 
käyttöinen! Hyvän tuntuinen kone :3 ”
 –Tulputee, Helsinki, 18.8.2014

Samsung Xcover 550

Samsung Xcover 550 on normaalia kestävämpi 3G-puhelin IP67-luokituksella. Kuori 
suojaa tehokkaasti naarmuilta ja pienimmiltä iskuilta. Pitkä puhe- ja valmiusaika. 
Verk.com/58573

99,90
Kestävä

Pitkä akunkesto

3G-yhteydet

Samsung Galaxy Xcover 3

Normaalia kestävämpi 3G-puhelin, jolla on 
IP67-luokitus. Kuori suojaa tehokkaasti naarmuilta ja 
pienimmiltä iskuilta. Pitkä puhe- ja valmiusaika.
Verk.com/25714

248,90
27,11 / kk (12 kk)

IP67-luokitus

4G/LTE-yhteys

Tehokas akku

Ääriolosuhteita kestävä vesi- ja 
pölytiivis 4G LTE -puhelin mahtuu 
jokaisen taskuun. Tarkka kahdeksan 
megapikselin kamera pysyy mukana 
tiukimmissakin kuvaustilanteissa. 
Tietoturvaa lisää sormenjälkitunnistin, 
jonka taakse kätket tärkeät tietosi. 

Hae kaikki värit hakusanalla 
galaxy s5 mini

Vesi- ja pölytiivis (IP67)
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alk. 19,90

Isot akut

alk. 169,90
20,53 / kk (12 kk)

640

Pidä yhteyttä perheeseesi ja ystäviisi Skypessä, nauti OneDrivelle tallentamiesi valo-
kuvien ja musiikin nopeasta käytettävyydestä ja muokkaa tiedostoja Microsoft Office 
-paketilla missä ikinä oletkin. 

Microsoft Lumia 640 5” näytöllä 169,90 €. Microsoft Lumia 640 XL 5,7” näytöllä 
238,90 €. Löydät kaikki mallit hakusanalla Lumia-640

Nyt kaikkiin Lumia-puhelimiin Kauppalehti 90 päiväksi ja Hesarin digiversio kolmeksi kuukaudeksi 
KAUPAN PÄÄLLE!

Microsoft Lumia 640 ja Lumia 640 XL

Loistavat kamerat

Kirkkaat HD-näytöt

Kaikki taideteokset eivät kuulu galleriaan. Lumia 830 -puhelimen tyylikäs metalli- ja 
polykarbonaattiviimeistely yhdistyvät tasapainoiseksi ja harmoniseksi kokonaisuudeksi 
– se tuntuu mukavalta kädessä ja myös näyttää upealta. Löydät kaikki värit hakusa-
nalla Lumia-830

Nokia Lumia 830

5” IPS HD -näyttö

PureView-kamera

HERE Maps ja Mix Radio

298,90
31,28 / kk (12 kk)

24,90

Fuj:tech Reversible Duo 
Lightning -kaapeli, 0,9 m

Tyylikäs ja erittäin tehokas virta- 
adapteri kolmella USB-liitännällä 
auton tupakansytyttimeen. 
Verk.com/50500

Helposti lisäpituutta 
selfiekuvien ottoon. 
Laukaise kamera lan-
gattomasti integroidulla 
Bluetooth-napilla. Kulkee 
helposti mukana. Paino 
vain 200 g. Varren pituus 
23 – 105 cm. Tarkasta 
värien saatavuus ja 
hae kaikki hakusanalla 
myfonekit selfie

Painaa vain 200 g

iOS/Android-yhteensopiva

Langaton laukaisu Bluetooth-napilla

MyFoneKit 
Selfie-Stick

Jopa 6,6 A:n ulostulo

Kolme USB-paikkaa

Fuj:tech OBD II 
-diagnostiikka-anturi

Auton OBD II -porttiin asennettavalla 
diagnostiikka-anturilla voidaan tutkia 
monia auton suoritusarvoja sekä vikakoo-
deja. Anturi paritetaan joko PC-tietoko-
neeseen tai Android-laitteeseen. 
Verk.com/35805

Toimii Bluetoothilla 29,90

Uudenlainen ja innovatiivinen USB-liitin 
sopii USB-porttiin molemmin päin! 

Korkealaatuinen USB-kaapeli laitteiden 
synkronointiin ja lataukseen. Sopii sekä 

microUSB- että Lightning-laitteisiin. 
Verk.com/57713

19,90
Fuj:tech 3x -USB-tupakansytytinadapteri
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ARVOSTELE  
& VOITA

Oletko ostanut joskus jotakin Verkkokauppa.comista?
Kirjoita arvostelu, sillä arvostelijoiden kesken arvotaan

Samsung 65” SUHD TV  
+ Curved Soundbar 
 Palkinnon arvo on 6299,90 €.

Samsung UE65JS9505 on kaareva 65-tuumainen  
4K Ultra HD -televisio, joka yhdessä HW-J8511-soundbar- 
kaiuttimen kanssa muodostaa järisyttävän upean koti - 
teatterin. Televisiossa on muun muassa natiivi 200 hert-
sin paneeli. Verk.com/56812 (tv) ja 45611 (soundbar)

Kampanja on voimassa 16.8.2015 asti.

Lue ohjeet osoitteessa
www.verkkokauppa.com/arvostelejavoita

ARVOSTELE  
& VOITA

Tiedotteet ja hälytykset

Elinikäiset karttapäivitykset

Integroitu autokamera

45 maan kartat

6 tuuman näyttö

349,90
35,53 / kk (12 kk)

Garmin nüviCam LMT -navigaattori
Laadukkaassa autonavigaattorissa on integroitu ajotallennin sekä kuljettajan 

ajon aikaista huomiokykyä parantavia ominaisuuksia. Törmäysvaroitin ja 
kaistavahti auttavat pysymään tilanteen herrana. Verk.com/25683

”Suurin ero edelliseen malliin, poislukien 
koko, on kyllä laitteen nopeus. Mikäli etsii 
jotain osoitetta niin ei tarvitse odotella 
ruudun päivitystä, vaan palaute tulee 
heti. Suuri näyttö tekee sen ettei töki 
väärää kirjainta.” –garminfani, 28.5.2015

109,90

35,90 29,90

APC Back-UPS ES 700G-GR

APC PM8-GR -ylijännitesuoja APC PM5U-GR -ylijännitesuoja

Helpottaa virranhallintaa ja säästää sähkölaskussa. 
Master-pistokkeen ansiosta oheislaitteet sammuvat 
automaattisesti, kun tietokone siirtyy lepotilaan. 
Pidemmän sähkökatkon aikana PowerChute-ohjelmisto 
tallentaa keskeneräiset työt ja sammuttaa tietokoneen 
hallitusti. Verk.com/7806

Suojaa jännitevaihteluilta, jännitepiikeiltä 
ja salamaniskuilta. Kahdeksan sähköpisto-
ketta. Virtakapasiteetti 2300 W. Johdon 
pituus 1,83 m. Verk.com/57576

Tyylikkäässä ylijännitesuojassa on viiden 
sähköpistokkeen lisäksi kaksi USB-lataus-
porttia. Suojaa jännitevaihteluilta ja -piikeiltä 
sekä salamaniskuilta. Verk.com/41187

8 virtapistoketta

Suojaa myös ukkoselta

Teho 700 VA / 405 W

Varakäyntiaika 3,7 min

Varaudu kesän ukkosiin

Ota suojaksi APC:n ylijännitesuojat ja UPSit
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Keskusmuisti 8 Gt

Hiiri ja näppäimistö

299,90
31,36 / kk (12 kk)

Lenovo Tab2 A7 -sarjan tabletit, 7” Lenovo Miix 3 -tabletti, 10,1”

Lenovo H50-50 -tietokone

Lenovo G50-sarjan kannettavat tietokoneet, 15,6”

Lenovo G70-70 -kannettava, 17,3”

89,90
A7-10 129,90

A7-30

A7-10   89,90 €
7-tuumainen Android-taulutietokone, 
jossa on neliydinsuoritin, nettipuhelu-
kamera ja stereokaiuttimet. Painoa vain 
269 grammaa. Verk.com/27418

A7-30   129,90 €
3G-yhteyksillä varustetussa mallissa 
erona sisarukseen on lisäksi tehokkaampi 
prosessori sekä kahden megapikselin 
takakamera. Verk.com/24418

G50-30   299,90 €
Edullinen, kestävä ja tehokas 
kannettava, jossa on LED-taus-
tavalaistu HD-näyttö, Intel 
Celeron -suoritin, 4 gigatavun 
keskusmuisti ja 1000 gigatavun 
kovalevy. Lisäksi koneessa 
on muun muassa USB 3.0 
-liitäntä sekä DVD-asema. 
Verk.com/24780

G50-45   389,90 €
AMD A8 -neliydinsuorittimella 
varustettu kestävä ja pikkusisa-
rustaan tehokkaampi kannet-
tava, jossa on 500 gigatavun 
kovalevy. AMD Radeon R5 
-näytönohjain. Verk.com/30264

G50-80   399,90 €
Intel i3 -sarjan suoritin pitää 
huolta tehoista, ja tiedot tallen-
tuvat 500 gigatavun kovalevylle. 
Intel HD Graphics 4400 -näytön-
ohjain. Verk.com/54588

G50-80   499,90 €
Tehokas Intel i5 -sarjan suoritin 
sekä Intel HD Graphics 5500 
-näytönohjain tekevät tästä 
vauhdikkaan pelin kotikäyttäjille. 
500 gigatavun kovalevy. 
Verk.com/27768

WiFi- ja 3G-versiot

10,1-tuumainen tablettitietokone, jossa on Full HD -resoluution IPS-paneeli, kätevä 
näppäimistötelakka, 2 megapikselin nettipuhelukamera, 2 gigatavun keskusmuisti ja 
64 gigatavun tallennustila. Lisäksi paikka microSD-kortille. Microsoft Windows 8.1:n 
kaverina koneessa on vuoden Office 365 -lisenssi. Verk.com/29214

Tallennustilaa 64 Gt

alk. 299,90
31,36 / kk (12 kk)

G50-30

449,90
43,86 / kk (12 kk)

Edullinen ja kestävä 17,3-tuumainen 
kannettava, jossa on Intel Pentium -suoritin, 
4 gigatavun keskusmuisti ja 500 gigatavun 
kovalevy. LED-taustavalaistun TN-näytön 
resoluutio on 1600×900. Kaksi USB 3.0- ja 
yksi USB 2.0 -liitäntää. HDMI-liitäntä ja 
DVD-asema. 4 in 1 -muistikortinlukija. 
Verk.com/8182

649,90
60,53 / kk (12 kk)

Helppokäyttöinen ja pienikokoi-
nen, hinta-laatusuhteeltaan 
erinomainen sähköäsäästävä 
pöytätietokone päivittäisiin 
perustarpeisiin. Neliytiminen 
Intel Core i5 -suoritin, 
8 gigatavun keskusmuisti ja 
1000 gigatavun kovalevy. 
Näytönohjaimena NVIDIA 
GeForce GTX745 (2 Gt). 
Mukana optinen USB-hiiri sekä 
näppäimistö. Verk.com/36947

Intel Core i5 -suoritin

Tallennustila 1000 Gt

ARVOSTELE  
& VOITA

Oletko ostanut joskus jotakin Verkkokauppa.comista?
Kirjoita arvostelu, sillä arvostelijoiden kesken arvotaan

Samsung 65” SUHD TV  
+ Curved Soundbar 
 Palkinnon arvo on 6299,90 €.

Samsung UE65JS9505 on kaareva 65-tuumainen  
4K Ultra HD -televisio, joka yhdessä HW-J8511-soundbar- 
kaiuttimen kanssa muodostaa järisyttävän upean koti - 
teatterin. Televisiossa on muun muassa natiivi 200 hert-
sin paneeli. Verk.com/56812 (tv) ja 45611 (soundbar)

Kampanja on voimassa 16.8.2015 asti.

Lue ohjeet osoitteessa
www.verkkokauppa.com/arvostelejavoita

ARVOSTELE  
& VOITA
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Upouusi 

HP Color LaserJet  
Pro M277dw
Tyylikäs ja pienikokoinen, pk-yrityksille suunniteltu monitoimi-
tulostin, jossa on luokkansa nopein ensimmäisen sivun tulostus.

•	 Tulostus,	kopionti,	skannaus,	faksi
•	 HP	ePrint,	Apple	AirPrint,	NFC	

mobiilitulostukseen
•	 Tulostusnopeus	(mustavalko/väri)	

jopa	18	s/min
•	 Suositeltu	sivumäärä	kuukaudessa:	

250	-	2	500	arkkia
• Tuotenro. 58273

HP	LaserJet	-tulostinperhe	on	saanut	uusia	jäseniä.	Teimme	kyselyn,	
jonka	tulosten	pohjalta	lähdimme	kehittämään	tuotteitamme	
vastaamaan	entistä	paremmin	asiakkaidemme	tarpeita.	Syntyi	täysin	
uudenlainen	HP	LaserJet	-mallisto.	Lue lisää : http://urly.fi/rm6

Uusi HP Color LaserJet Pro 200 -sarja,

Hinta	nyt	(sis.	ALV)

319,90 €

mukana HP JetAdvantage Private Print.
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Värikasettien 3 kappaleen 
monipakkaukset, mukaan lukien 
HP 126A syaani/magenta/keltainen

Yksittäiset värikasetit, mukaan 
lukien HP 85L musta Economy

Värikasettien tuplapakkaukset, 
mukaan lukien HP 128A musta, 
tuplapakkaus

Saat jopa 45 € takaisin
ostaessasi alkuperäisen HP LaserJet -värikasettipakkauksen.1

Mahtavaa!
Kaunis väri. Mahtava tarjous. Saat 15 € takaisin yksittäisestä värikasetista, 30 € tuplapakkauksesta 
tai 45 € kolmen värikasetin monipakkauksesta, aina kun ostat vähintään kaksi valikoitua alkuperäistä 
HP LaserJet -värikasetti- pakkausta kerralla. Tupla- ja monipakkauksia ostaessasi saat edun jo yhdestä 
pakkauksesta.1

Alkuperäinen HP-väri. Onnistu ensimmäisellä                                                                                                                          
yrityksellä, joka kerta.2 

Saat jopa 45 € takaisin 
ostaessasi valikoituja 
alkuperäisiä HP LaserJet 
-värikasettipakkauksia.1

Voimassa 31.10.2015 asti. 
Lue lisää: hp.fi/rahaatakaisin 

1 Tarjouksen voi hyödyntää yhteensä 16:n valikoidun värituotteen (katso alla oleva lista) ostoon. Vähimmäinen hyväksyttävä ostos: kaksi yksittäistä värikasettia, yksi tuplapakkaus tai yksi 3 kappaleen monipakkaus. Tarjous antaa 15 € takaisin yhdestä värikase-tista, 30 € takaisin yksivärisestä tuplapakkauksesta tai 45 € takaisin monivärisestä 3 kpl monipakkauksesta. 
Tarjous koskee valikoituja tuotteita,  2 Tutkimukset SpencerLab 2014 Colour ja 2013 Monochrome Reliability Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa, tilaajana HP. Väritutkimuksessa verrattiin HP:n alkuperäisiä LaserJet-värikasetteja 5 kilpailevan merkin kasettiin käyttämällä HP LaserJet Enterprise 500 Color M551 -tulostinta CE400A-X-/01A-/02A-/03A-kaseteilla. 
Lisätietoja: spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2014.pdf. Mustavalkotutkimuksessa verrattiin HP:n alkuperäisiä LaserJet -värikasetteja 10 kilpailevan merkin kasettiin käyttämällä HP LaserJet P2035- ja P1102-tulostimia HP 05A- ja 85A -kaseteilla Katso tarkemmin: spencerlab.com/reports/HP-Reliability-EMEA-2013.pdf. © 2015 Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. Tietoja voidaan muuttaa ilman ilmoitusta. HP ei vastaa ilmoituksen teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Liiketunnistin Liiketunnistin

Mikrofoni ja kaiutin Mikrofoni

Automaattinen 
syöttölaite

HP 301 -yhdistelmäpakkaus

Belkin WeMo NetCam HD Wi-Fi 
-langaton IP-kamera

Elfen Professional DM-50AC  
-ristiinleikkaava paperisilppuri

HP 364 -yhdistelmämustekasetti

Belkin WeMo NetCam Wi-Fi  
-langaton IP-kamera

79,90

89,90

28,90 37,90
Kompakti mutta tehokas ristiinleikkaava paperi-
silppuri, jonka automaattinen syöttölaite tekee 
silppuamisesta vaivatonta. Korkea turvaluokitus sekä 
CD-, DVD- ja Blu-Ray-levyjen tuhoamismahdollisuus. 
Verk.com/35752

Kaikkeen tulostamiseen 
erittäin laadukkaiden 
valokuvien tuottamisesta 
aina laserlaatuisen 
tekstin tulostamiseen. 
Pakkauksessa mustan 
värikasetin ja kolmen värin 
yhdistelmäkasetin lisäksi 
10 arkkia valokuvapaperia 
sekä viisi kirjekuorta. 
Verk.com/56571

HP:n alkuperäinen ja 
taloudellinen neljän 
värin mustekasetti takaa 
laadukkaat tulostukset 
niin valokuvista kuin 
tekstistäkin. Pakkauksessa 
neljä kappaletta neljän 
värin mustekasetteja, 
10 arkkia valokuvapaperia 
sekä viisi kirjekuorta. 
Verk.com/56565

139,90
18,03 / kk (12 kk)

Langaton valvonta-
kamera kuvaa yöllä ja 
päivällä. Integroidun 
kaiuttimen ja mikrofonin 
ansiosta voit keskustella 
valvottavan kohteen 
kanssa vaivattomasti. 
Verk.com/29706

Langaton valvontakamera 
yöllä ja päivällä kuvaami-
seen. Kamera yhdistyy 
helposti langattomaan 
tukiasemaan ilman 
tietokonetta – puhelin tai 
tabletti riittää. Ilmainen 
sovellus Android- ja 
iOS-laitteille. Kamera 
on täysin yhteensopiva 
Belkin WeMo -kotiauto-
maatiotuotteiden kanssa. 
Verk.com/41665

”Todella näppärästi asennetta-
vissa oleva kamera. Aikaa meni 
vain n. 10 min ja kamera oli 
käyttövalmis. Tyylikäs muotoilu 
ja tukeva jalusta plussaa!” 
–suomso, 12.6.2015
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Säästä 149 euroa!

Integroidut kaiuttimet

Laadukkaat tekstiilit

Travel system -tuki

Mukana iso vaunukoppa

Concord Reverso -turvaistuin, 0 – 23 kg

Testivoittaja

Huippuominaisuudet

9 kuukauden iästä alkaen

Säästä 19 euroa!

179,90
21,36 / kk (12 kk)

19,90399,90
39,69 / kk (12 kk)

Greentom Upp -yhdistelmävaunut 0 – 3-vuotiaille

CYBEX Juno-Fix, Pure Black, 9 – 18 kg

Testivoittaja eurooppalaisessa 
Stiftung Warentest -turvaistuin-
testissä 6/2012! Kiinnitys ISOFIX -
kiinnikkeillä tai ilman. Normaalisti 
198,90 €. Vain verkosta. 
Verk.com/9349

Britax Adventure -turvavyöistuin, 15 – 36 kg

Sivutörmäyssuojalla 
varustettu kevyt turvaistuin 
sopii isommille lapsille. 
Päätuen korkeutta voi säätää 
yhteentoista eri asentoon, minkä 
ansiosta istuin mukautuu lapsen 
pituuteen. Esillä Helsingissä ja 
Pirkkalassa. Hae värit haulla 
britax adventure

59,90

Mukautuu lapsen kasvuun

298,90
31,28 / kk (12 kk)

Todella turvallinen turva - 
istuin täyttää uuden i-Size-
turva standardin vaatimukset. 
Istuin kiinnitetään aina 
tukevasti auton ISO-
FIX-kiinnikkeisiin selkä 
menosuun-
taan. Esillä 
Helsingissä ja 
Pirkkalassa. 
Hae kaikki haulla 
concord reverso

Vastasyntyneelle makuuasento

Turvavyöistuimen ISO-
FIX-kiinnitys takaa erin-
omaisen turvan sivuttais-
kolarissa. Laadukkaat 
tekstiilit ja runsaasti 
värejä. Esillä Helsingissä 
ja Pirkkalassa. Hae kaikki 
värit haulla recaro 
monza nova 2 seatfix

Recaro Monza Nova 2 Seatfix -turvavyöistuin, 15–36 kg

Fehn-niskatyyny

ABC Design Cobra -yhdistelmävaunut

Yhdistelmävaunupaketti järjettömän edulliseen hin-
taan! Keveys, ohjattavuus ja ajaton väri ovat tämän 
vaunupaketin vahvuudet. Kääntyvän ja lukittavan 
ison etupyörän ja rungon jousituksen ansiosta 
liikkuminen on vaivatonta. Esillä Helsingissä ja 
Pirkkalassa. Verk.com/45775

249,90
27,19 / kk (12 kk)

248,90
27,11 / kk (12 kk)

Ketterät ja näppärät

ABC Design Takeoff -matkarattaat

149,90
18,86 / kk (12 kk)

Säästä 50 euroa!

Matkarattaat menevän perheen 
tarpeisiin. Vaakatasoon laskeu-
tuva selkänoja tarjoaa lapselle 
erinomaisen lepoympäristön. 
Rattaat taittuvat näppärästi 
ja nopeasti kasaan. Vain 
verkosta. Normaalisti 
199,90 €. Hae värit 
haulla abc takeoff

Vastuullisen vanhemman vau-
nut on valmistettu korkealaa-
tuisesta kierrätetystä muovista. 
Tuote sisältää yhden rungon, 
johon voidaan yhdistää erilaisia 
osia lapsen kehitysvaiheen 
mukaan. Normaalisti 548,90 €. 
Vain verkosta. Hae kaikki värit 
haulla greentom upp

Todella pehmeä ja mukava niskatyyny, joka pitää 
lapsen pään ja niskan oikeassa asennossa. Mukana 
hauska helistinhahmo. Esillä Helsingissä ja Pirkkalassa. 
Hae kaikki värit haulla fehn niskatyyny

”Tuotteen toimivuudesta 
tositilanteessa ei onneksi ole 
kokemusta, mutta tuotteen 
’asentaminen’ ja käyttäminen 
on äärimmäisen helppoa.” 
–Miika11, 3.2.2015

Näppärä 3 pyörän ratkaisu

Erinomainen hinta-laatusuhde

Travel system -mahdollisuus

Muhkeat sivutörmäyssuojat

Runsaasti värivaihtoehtoja

Travel system -mahdollisuus

Muhkea ja pehmeä

Sopii unikaveriksi

PASSIKUVAT 
1,00 €

Kuusi EU-asetusten mukaista passikuvaa.

Kuvia otetaan Verkkokauppa.comin 
myymälän kameraosastolla Helsingissä, 
Pirkkalassa ja Oulussa.

Valokuvaaja on paikalla maanantaista 
torstaihin kello 9.00–16.00.

Tarjous on voimassa toistaiseksi.

PASSIKUVAT 
1,00 € ”Näiden passikuvien täytyy olla hinta-laatu suhteeltaan 

kaikkien aikojen parhaita tuotteita ikinä missään 
Suomessa; yhdellä eurolla kuusi kuvaa!”  
–Joutilas, Lappi, 18. huhtikuuta 2015
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Feru Pyramid Peak -matkalaukut, 54–75 cm

Exentri-luottokorttilompakko

Feru Snaefell 15,6” -läppärilaukku

Tyylikäs, tukeva ja kätevä – laadukas lompakko kestää kovaa käyttöä ja vie vähemmän 
tilaa kuin perinteiset lompakot. Hae kaikki värit hakusanalla exentri lompakko

alk. 39,90

54 cm 29,90 €
65 cm 39,90 €
75 cm 49,90 €

Delsey Belfort Trolley -matkalaukut, 55–82 cm

Belford on iskuja sekä lämpötilavaihteluja 
kestävästä muovimateriaalista valmis-
tettu jämäkkä matkalaukku. TSA-numero-
koodilukolla varustettu salpalukko sekä 
tiiviste rungon osien välissä suojaavat 
matkatavarasi kosteudelta ja pölyltä.

Hae kaikki vaihtoehdot 
haulla belfort

alk. 109,90
15,53 / kk (12 kk)

Kestävästä ABS-muovista valmistettu kovakuorinen matka-
laukku. Vahvistettu pyramidimainen etukannen rakenne, 360 
astetta kääntyvät pyörät sekä ergonominen teleskooppi-
kahva. Lujatekoinen vetoketju sekä TSA-numerokoodilukko. 
Hae mallit haulla feru pyramid peak

alk. 29,90
54 cm Käytännöllinen ja kevyt, irrotettavalla kantohihnalla varustettu laukku enintään 

15,6-tuumaiselle kannettavalle tietokoneelle. Sisällä on pehmustettu tietokoneosio ja 
erillinen osio tablettitietokoneelle. Laukun etu- ja takapuolella on tilavat taskut 
pientavaroille. Verk.com/43815

Tilava laukku kannettavalle ja tabletille

Kätevät taskut pientavaroille

Piilotettava olkahihna

19,90

”Ei tällä muotiviikoille 
lähdetä, mutta läppärin 
siinä kantaa ja kehtaa 
ulos lähteä. Vaimokin 
kehui hienoksi.” 
–Laukkumies, 
Helsinki, 11.2.2015

+2000
€

Tyynenmerenkatu 11, Jätkäsaari – myös 24 h kioski! Saapastie 2, Pirkkala Kaakkurinkulma 4, Oulu

Pirkkala Oulu

YDIN-
KESKUSTA

RATIKKA 6

RATIKKA 6 JA 9

RATIKKA 9

RATIKKA 9

Kätevää – tilaa netistä, nouda myymälästä!

Helsinki

PASSIKUVAT 
1,00 €

Kuusi EU-asetusten mukaista passikuvaa.

Kuvia otetaan Verkkokauppa.comin 
myymälän kameraosastolla Helsingissä, 
Pirkkalassa ja Oulussa.

Valokuvaaja on paikalla maanantaista 
torstaihin kello 9.00–16.00.

Tarjous on voimassa toistaiseksi.

PASSIKUVAT 
1,00 € ”Näiden passikuvien täytyy olla hinta-laatu suhteeltaan 

kaikkien aikojen parhaita tuotteita ikinä missään 
Suomessa; yhdellä eurolla kuusi kuvaa!”  
–Joutilas, Lappi, 18. huhtikuuta 2015
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