Premier
Georg Jensen
Salatbolle
og bestikk

FULL OVERSIKT
– HALV PRIS!
Nå gir vi deg halv pris på valgfritt
kvartalsabonnement:

Verdi 1899,-

Norrøna
Falketind 35L.

Totalabonnement
6 dager avis + eAvis

393,- (ordinær pris kr. 785,-)

Kombinasjonsabonnement
2 dager papiravis (fre og lør)
+ 6 dager eAvis

275,-

Digitalabonnement
6 dager eAvis

245,- (ordinær pris kr. 490,-)

(ordinær pris kr. 550,-)

Verdi 1299,-

Global

Alle nye abonnenter blir med i trekningen av tre fine premier.
Trekningen foretas tirsdag 1. april. Vinnerne blir kontaktet.

kokkekniv

Verdi 899,-

Bli abonnent
nå og bli med i
trekning av fine
premier!

Det som skjer i nærmiljøet påvirker
hverdagen din – derfor kan det være
lurt å holde seg litt oppdatert. Vi lover
deg en avis med aktuelt og relevant
innhold fra ditt nærmiljø.
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Tilbudet gjelder dere som ikke abonnerer
eller har abonnert de siste to måneder.
Tilbudet er gyldig ut mars 2014.
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