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STOFNAÐ 1971 UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Þetta margverðlaunaða Panasonic NeoPlasma Smart TV sjónvarp gefur þér frábæra mynd með 
nýjustu plasma tækninni í bæði 2D og 3D. Uppgötvaðu hina fullkomnu hreyfingu, skerpu, bjartari 
liti og dýpri svartan tón. Njóttu þess að skoða úrval af internetinu beint í sjónvarpinu.

NeoPlasma - einfaldlega heillandi!

PLASMA TV
Panasonic TX-P50VT30

2011-2012
Nr. 06-07/11

Panasonic TX-P55VT30

Sjónva r psm iðstöði n va r 
stofnuð árið 1971 og fagnar 
því 40 ára afmæli í ár. Fyrstu 

árin var fyrirtækið í litlu húsnæði 
við Þórsgötu og sinnti aðallega 
viðgerðum en fljótlega jókst inn-
flutningur á raftækjum og stækka 
þurfti verslunina. 

Árið 1979 f lutti fyrirtækið í 
Síðumúla 2, þar sem verslun 
fyrir tækisins er enn þann dag í 
dag. Þjónustudeild Sjónvarps-
miðstöðvarinnar var lengi vel í 
sama húsnæði og verslunin en var 
flutt í rúmbetra húsnæði í Síðu-
múla 4 þegar verslunin var stækk-
uð enn frekar fyrir um 15 árum.

„Eins og nafnið gefur t i l 
kynna er aðaláhersla Sjónvarps-
miðstöðvarinnar á sjónvarps-
tæki en einnig höfum við upp á að 
bjóða mikið úrval raftækja, svo 
sem heimabíó, hljómtæki, ferða-
tæki, flakkara og myndspilara auk 
myndavéla, sjónauka og minn-
iskorta og því má segja að úrval 
fyrirtækisins sé mjög fjölbreytt,“ 
segir framkvæmdastjórinn Ólaf-
ur Már Hreinsson.

H a n n s e g i r  Sjón v a r p s -
miðstöðina alla tíð hafa lagt 
áherslu á að bjóða vandaðar vörur 
á mjög viðráðanlegu verði og selur 
í dag sjónvörp frá mörgum stærstu 
raftækjaframleiðendum heims, 
til dæmis Enox, Finlux, Grundig, 
JVC, Philips, United, Toshiba og 
síðast en ekki síst Panasonic.

„Japanski raftækjaframleið-
andinn Pana sonic er einn virtasti 

framleiðandi heims á sviði sjón-
varpstækja og hafa margar nýj-
ungar litið dagsins ljós undanfar-
in ár,“ segir Ólafur Már. „Þar ber 
fyrst að nefna þrívíddartæknina 
sem Panasonic hefur þróað meðal 
annars í samstarfi við leikstjórann 
James Cameron sem gerði Avatar-

myndina og fylgir hún með öllum 
3D-sjónvarpstækjum frá Pana-
sonic.“

Ólafur Már segir ekki endi-
lega þurfa að horfa á mynd sem 
var gerð í þrívídd til að njóta þrí-
víddar, því Panasonic býður upp 
á að breyta venjulegum tvívíðum 

myndum í þrívídd og þannig öðl-
ast eldri myndir nýtt líf í nýju þrí-
víddarsjónvörpunum frá Pana-
sonic. 

„Gervihnattamóttakari er í 
mörgum tækjum í dag til að fækka 
tækjum og snúrum og eins hafa 
nýju Panasonic-sjónvarpstækin 

verið að fá mjög jákvæða umfjöll-
un í fagtímaritum og hlotið fjöl-
mörg verðlaun þrátt fyrir að hafa 
eingöngu verið á markaðnum í 
stuttan tíma, auk þess að hafa 
hlotið hin virtu EISA-verðlaun,“ 
segir Ólafur Már. 

Hann bendir á að á IFA, stærstu 
raftækjasýningu Evrópu, sem var 
haldin núna í september, hafi 
margir framleiðendur sýnt svo-
kölluð „SmartTv“ þar sem sam-
spil sjónvarps við mörg önnur 
tæki, svo sem snjallsíma og spjald-
tölvur, hefur aukist til muna með 
ótal möguleikum. „Panasonic er 
enginn eftirbátur þegar að þessu 
kemur og hefur undanfarin ár 
verið að þróa Viera Connect, sem 
tengir sjónvarpið við veraldarvef-
inn auk þess sem hægt er að stýra 
tækinu með einföldu forriti í gegn-
um Android eða iPhone-snjall-
síma. Þannig má fara á Facebook, 
spjalla í gegnum Skype eða fara í 
leiki með einföldum hætti.“ 

Japanski 
raftækja fram-

leiðandinn Panasonic er 
einn virtasti 
framleiðandi heims á 
sviði sjónvarpstækja og 
hafa margar nýjungar 
litið dagsins ljós 
undanfarin ár.

BESTA PLASMASJÓNVARPIÐ
Panasonic TXP50VT30 var valið besta plasma-
sjónvarpið af EISA-samtökunum nú í ágúst. Í 
umsögn um tækið segir meðal annars að tækið 
sameini fjölmargar tækninýjungar og bjóði upp á 
ótrúleg myndgæði bæði í tví- og þrívídd. 

ÓLYMPÍULEIKARNIR Í ÞRÍVÍDD
Panasonic hefur stutt Ólympíuleikana í meira en 20 
ár, og Ólympíuleikarnir 2012 í London verða þar engin 
undantekning heldur verða þeir fyrstu leikarnir sem 
sýndir eru í þrívídd. Panasonic er þar í fararbroddi og 
mun sjá um allan þrívíddarbúnað á leikunum.

B
P
s
u
s
ó

n

Spennandi nýjungar
Sjónvarpsmiðstöðin, sem fagnar 40 ára afmæli í ár, selur sjónvörp frá mörgum stærstu raftækjaframleiðendum heims. Panasonic er þar á meðal og 
hefur framleiðandinn hlotið fjölda viðurkenninga og er stöðugt að þróa nýjungar.

Ólafur Már segir nýju Panasonic-sjónvarpstækin hafa verið að fá mjög jákvæða umfjöllun í fagtímaritum og hlotið fjölmörg verðlaun 
þrátt fyrir að hafa einungis verið á markaðnum í stuttan tíma. MYND/STEFÁN
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Gríðarleg þróun sjónvarpstækja síðustu 
ár hefur skilað áhorfandanum þeirri til-
finningu að hann sé sjálfur á staðnum 

þegar hann horfir á sjónvarpið. Þrívíddartækj-
um fjölgar stöðugt og það er viss upplifun að 
horfa á þrívíddarmynd í góðu sjónvarpi, eitt-
hvað sem allir geta gert í næstu verslun ELKO. 
Ég hef líka fulla trú á að sjónvarpsútsending-
ar í þrívídd verði í boði hér á landi fyrr en flesta 
grunar,“ segir Guðjón Júlíusson, vörustjóri 
sjónvarps- og hljómtækjadeildar ELKO. 

Guðjón bendir á að sum þrívíddartæki bjóði 
upp á að breyta venjulegri mynd í þrívídd. 
Hægt er að horfa á þrívíddarmyndir með öllum 
BluRay-spilurum sem styðja þrívídd og einnig 
er hægt að horfa á þrívíddarmyndir og spila þrí-
víddartölvuleiki með Playstation 3. Nettengj-
anlegum tækjum fjölgar einnig, sum með þráð-
lausu neti en önnur með snúrutengingu. 

„Flottustu tækin eru með innbyggt þráð-
laust netkort, internetvafra og tengingu við 
Face book, Google Talk, Skype og fleira, en flest 
nettengjanleg tæki styðja við DLNA-tæknina 
svo hægt er að tengjast við önnur samhæfð tæki 
heimilisins og horfa á myndbönd, skoða ljós-
myndir og hlusta á tónlist af PC-tölvu,“ segir 
Guðjón.

ELKO býður yfir 80 mismunandi sjónvarps-
tæki frá helstu framleiðendum, svo sem Sam-
sung, Sony, Philips, LG, Panasonic, Toshiba 
og fleirum. Sjónvörpin eru sýnd á risastórum 
sjónvarpsveggjum í öllum verslunum ELKO 
og tengd með HD-tengingu. Það er því hægt 
að horfa á HD-sjónvarpsútsendingu, sem auð-

veldar viðskiptavinum að sjá muninn á tækj-
unum. Öll tækin eru einnig í boði í vefversl-
un ELKO.is en þar er hægt að bera saman eig-
inleika tækjanna á einfaldan hátt og gott að 
kynna sér tækin á ELKO.is áður en haldið er í 
verslun. Í gegnum ELKO.is og símsölu ELKO er 
einnig hægt að kaupa sjónvarp og fá sent út um 
allt land gegn vægu gjaldi. 

„Við aðstoðum viðskiptavini okkar við að 
finna tæki sem hentar hverjum og einum. Hafa 
þarf í huga að stærð tækis henti því rými sem 

það á að vera í en ágætis viðmið er 15 tommur 
á hvern metra frá sófa að sjónvarpi,“ segir Guð-
jón. „Einnig er mikilvægt að geta tengt mynd-
lykla, myndspilara, leikjatölvu og fleira við 
sjónvarpið. Flestir eldri myndlyklar eru ekki 
með HD-tengingu en hægt er að skipta gamla 
myndlyklinum út fyrir nýjan HD-myndlykil. 
Plasma, LCD og LCD með LED-sjónvarpstæki 
eru til í öllum helstu stærðum í ELKO svo allir 
ættu að geta fundið tæki við sitt hæfi.“

ELKO hefur hag neytenda ávallt að leiðar-

ljósi og býður upp á 30 daga verðvernd sem 
tryggir neytendum lægsta verðið í 30 daga eftir 
kaup. Ef aðrir hafa lækkað verð sitt endurgreið-
ir ELKO viðskiptavinum mismuninn og 10% af 
mismuninum að auki. Til viðbótar hefur neyt-
andinn kost á að skila tækinu innan 30 daga, 
velja nýtt eða fá endurgreitt þó að hann hafi 
notað tækið eða prófað yfir þessa daga, tækið 
þarf bara að vera í upprunalegu ástandi. 

Boðið er upp á 12 mánaða vaxtalaus lán í 
öllum verslunum ELKO.

Hagur neytenda að leiðarljósi

Guðjón Júlíusson, vörustjóri sjónvarps- og hljómtækjadeildar ELKO, segir alla geta fundið sjónvarpstæki við sitt hæfi í verslunum ELKO.

Yfir 80 mismunandi sjónvörp í boði!

Yfir 40 mismunandi myndspilarar í boði!SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!

L I N D I R  –  S K E I FA N  –  G R A N D I  –  V E F V E R S L U N  E L K O . I S

0% VEXTIR
3% lántökugjald og 325 kr. greiðslugjald á hverja borgun. Sjá nánar á www.elko.is

DVPSR150B. Vandaður DVD spilari sem spilar 
DVD/CD og styður MP3/JPEG/DivX afspilun. 
Tengist með scart snúru í sjónvarp.

32” - LCD

1920x1080

USB tengi

UE40D6755XXE. Fullkomið 40” 3D FullHD LED sjónvarp frá Samsung. Tækið er 200Hz með upplausn 
1920x1080 og stafrænan móttakara sem gefur mjög skýra mynd. Tækið er með innbyggðan vafra til að skoða 
netsíður og “Allshare” hugbúnaðurinn gerir þér kleift að tengjast þráðlaust við t.d. PC tölvu með DLNA tækninni 
og horfa þannig að myndbönd, hlusta á tónlist og skoða myndir úr PC tölvunni. Tengimöguleikar eru 4xHDMI, 
1xScart, 1xComponent, 1xHeyrnartólatengi, 1xVGA, 1xRF, 1xLAN, 1xWiFi, 1xUSB sem gerir þér kleift að horfa 
á myndbönd, skoða ljósmyndir og hlusta á tónlist beint af USB minnislykli eða hörðum diski í sjónvarpinu, einnig er 
hægt að taka upp á harðan disk úr sjónvarpinu. Þetta er tæki sem allir ættu að skoða.  

2,99 cm

40” - LED

3D - 200HZ

USB upptaka

1920x1080

269.995
eða 23.500 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán, alls 282.000 kr. 89.995

eða 8.050 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán, alls 96.600 kr. 

9.995

32VLC6120C. Vandað 32” LCD sjónvarp með upplausn 1920x1080 og stafrænan móttakara 
sem gefur mjög skýra mynd. Tengimöguleikar eru 3xHDMI, 1xScart, 1xComponent, 1xRCA, 
1xVGA, 1xLoftnet og 2xUSB sem gerir þér kleift að horfa á myndbönd, skoða ljósmyndir og hlusta 
á tónlist beint af USB minnislykli.

40”

ELKO býður yfir 80 
mismunandi 

sjónvarpstæki



PINK DREAM Tungusófi
Stærð: 292X160

Tilboðsverð: 206.100,- 
Stærð: 200(288)X110cm

Verð:189.900,-

HETTHI 
Stækkanleg eikarborð 

Stærð: 160 (248)X100cm

Verð:169.900,-

HETTHI  Eikarskenkur
Stærð: 180X45XH:125cm

Verð: 195.000,-

BAR Lady Rock
Verð: 105.000,-

RONNE stóll
Verð: 29.900,-

Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00-16.00 - Sun: 10.00-16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is

AMBER Tungusófi
Stærð: 290X165

Tilboðsverð: 205.700,-

KUND tungusófi
Stillanlegir höfuðpúðar
Stærð: 303X168

Tilboðsverð: 238.500,-

FATCAT tungusófi
Færanleg tunga
Stærð: 320X165

Tilboðsverð: 219.600,-

MIKIÐ ÚRVAL AF FALLEGUM HÚSGÖGNUM

ROMEO leðurtungusófi
Stærð: 320X165

Verð:328.000,-

CHANARAL 
armstóll

Verð: 39.900,-

BAAR L dddddddddd R k

RO
Ver

HETTHI 
Hvítt Háglans

Vegghengdur skenkur
Breidd: 180cm

Verð:149.900,-

Stækkanlegt borð
Stærð:180(268)X100

Verð:159.900,-



KYNNING − AUGLÝSINGsjónvörp LAUGARDAGUR  8. OKTÓBER 20114

● Margar stúlkur kiknuðu í hnjánum þegar þær 
sáu Elvis Presley fyrst í sjónvarpinu á sjötta 
áratugnum. Það hvernig hann hnykkti til 
mjöðmum í villtum dansi þótti einkar ögrandi. 

● Kappræður Kennedys og Nixons í sjónvarpi 
árið 1960. Þó að Nixon hafi unnið kappræðurn-
ar heilluðust áhorfendur af hinum myndarlega 
og vel máli farna John F. Kennedy. Það lagði 
grunninn að sigri hans í forsetakosningunum.

● „Ég á mér draum,“ sagði Martin Luther King 
Jr. svo eftirminnilega 28. ágúst 1963. John F. 
Kennedy, sem fylgdist með ræðunni í sjón-
varpi, bauð baráttumanninum í Hvíta húsið í 
kjölfarið.

● Langflestir Vesturlandabúar hafa einhvern tíma 
séð upptökuna af morðinu á John F. Kennedy 
árið 1963. 

● Bítlaæði rann á unga fólkið fyrir alvöru vestan-
hafs eftir að Bítlarnir spiluðu í þætti Ed Sullivan 
árið 1964.

● Útsendingin frá því er Neil Armstrong tók 
fyrsta skrefið út á víðáttur tunglsins árið 1969 
er greypt í minni margra.

● Richard Nixon sagði af sér í sjónvarpsávarpi 
árið 1974 vegna Watergate-hneykslisins.

● Grínþátturinn Saturday Night Live var frum-
sýndur árið 1975 og lifir góðu lífi enn í dag.

● Íbúar alls heimsins sátu límdir við skjáinn þegar 
Karl Bretaprins og Díana Spencer gengu í það 
heilaga árið 1981. Talið er að um 750 milljónir 
hafi fylgst með.

● Tónlistarstöðin MTV sendi út í fyrsta sinn árið 
1981.

● Margir tóku andköf þegar geimferjan Challen-
ger sprakk í loft upp í beinni útsendingu árið 
1986. 

● Upptaka af blóðugum átökum milli mótmæl-
enda og hers á Torgi hins himneska friðar í 
Peking leiddi til alþjóðlegra refsiaðgerða á 

hendur Kína vegna mannrétt-
indabrota.

● Fall Berlínarmúrsins árið 1989 var 
eftirminnilegur sjónvarpsviðburður, 
þegar Þjóðverjar úr vestri hjálpuðu 
löndum sínum úr austri yfir 
múrinn.

● Upptaka af því þegar lögreglu-
menn gengu í skrokk á Rodney 
King árið 1991 vakti mikla athygli. 
Þegar lögreglumennirnir voru 
sýknaðir brutust út óeirðir á 
götum Los Angeles.

● Mest spilaða upptaka ársins 1994 
hefur að öllum líkindum verið þegar lögregla 
veitti bíl leikarans og íþróttamannsins 
O.J. Simpson eftirför þar sem hann var 
grunaður um morðið á konu sinni.

● Áhrifamesti sjónvarpsviðburður síðari 
ára er að sjálfsögðu hryðjuverkaárásin á 
Tvíburaturnana árið 2001.

Sögulegar stundir á 
sjónvarpsskjánum
Mynd segir meira en mörg orð. Það eru orð að sönnu og sannast helst á því að mörgum stundum úr sögunni er 
haldið lifandi með eftirminnilegum upptökum. Hér eru nokkur atvik sem greypt eru í minni manna um allan heim.
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Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti, 

Kór og Krókur.
Leikskóli á „Heilsubraut“

Ungbarnaleikskólinn Ársól.

Heilsuleikskólinn
Kór óskar eftir að ráða.

• Deildarstjóra í 100% starf.
• Leikskólakennara, Þroskaþjálfi eða starfsfólk 
með aðra uppeldismenntun í 100% starf.

Í leikskólanum er unnið eftir heilsustefnunni með áherslu á 
næringu, hreyfingu og listsköpun. Unnið er með jákvæð og 
gefandi samskipti og er góður andi ríkjandi í skólanum.
Hafir þú áhuga á að vinna í lifandi og metnaðarfullu 
starfsumhverfi með skemmtilegu fólki þá hafðu samband.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um.

Nánari upplýsingar veita:
Bjarney K. Hlöðversdóttir leikskólastjóri  í síma 570-4940
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á www.skolar.is
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Makkarónur og ostur
Fyrir fjóra.

Í amerískum sjónvarpsmyndum gæða 
söguhetjur sér gjarnan á ofnbökuðum 
makkarónum og osti, en það er einn 
vinsælasti kósímaturinn vestra. 
400 g makkarónur
Væn klípa af smjöri
1 msk. ólífuolía
Salt og nýmalaður pipar
100 g beikon
1 saxaður laukur

200 ml sýrður rjómi
4 eggjarauður
Handfylli söxuð steinselja og fáfn-
isgras
100 g parmesan-ostur
100 g rifinn Grettir sterki
100 g gráðaostur 

Hitið ofn í 180 °C. Sjóðið makkarónur í 
söltu vatni samkvæmt leiðbeiningum. 
Skolið með köldu vatni og geymið. Bræð-
ið smjör með ólífuolíu á pönnu. Steikið 
beikon og lauk á millihita þar til losn-

ar um fitu beikons og það brúnast. Piprið 
og saltið. Takið af hellunni, hrærið saman 
sýrðum rjóma, eggjarauðum, kryddjurt-
um, helmingnum af parmesan-ostin-
um og Grettirsterka. Myljið gráðaost og 
blandið öllu saman við makkarónurn-
ar. Setjið í eldfast mót og stráið afgangi 
af parmesan-osti ofan á. Bakið í 20 mín-
útur eða þar til rétturinn er heitur í gegn, 
með gullnum toppi. Látið standa í 5 mín-
útur áður en borið er fram. Borðið með 
grænu salati.
 -þlg

Sælkerasnarl með sjónvarpinu
Á laugardagskvöldum er hátíð í sjónvarpinu og nammidagur hjá íslensku þjóðinni. Þá 
tilheyrir að eiga eitthvað gott að nasla í sjónvarpssófanum, enda dagskráin löng og reynt 
að trekkja að með góðu efni. Hér gefast hugmyndir að himnesku sjónvarpssnarli.

Heitir sykurpúðar með súkkulaðiídýfu 
eru skemmtilegir til átu, en það kemur á 
óvart að gott er að verma í örbylgjuofni 
Þrist, Lindubuff og fleira með fyllingu.

Hver segir nei við ís og ávöxtum á laugar-
dagskvöldi? Takið fram sparistaupin og raðið 
fallega saman heitri súkkulaðisósu, vanilluís, 
ferskum jarðarberjum og rjóma.

Brakandi nachos er æðislegt sjónvarpssnakk. 
Raðaðu í fallega skál lárperumauki, sýrðum 
rjóma, agúrku, tómötum, rauðlauk, blaðlauk 
og rifnum osti í ferska og holla ídýfu.

Makkarónur og ostur 
eru notalegt sjón-
varpssnarl á dimmum 
síðkvöldum.

Tæknileg mistök urðu til þess að 
fyrsta prufukeyrsla íslensks sjón-
varps var send út til almennings. 
Það gerðist 21. september árið 
1966, níu dögum áður en opnað 
var fyrir formlegar útsendingar. 
Fregnin um að dagskrá væri í sjón-
varpinu barst eins og eldur í sinu 
um borgina, eftir símalínunum. 
Margir urðu því til að fylgjast með 
tískusýningu táninga í Karnabæ, 
mynd frá skátamóti við Hreðavatn, 
þætti um Flintstone-fjölskylduna 

og síðast en ekki síst fréttaflutn-
ingi Magnúsar Bjarnfreðssonar 
þetta kvöld. 

Sjónvörp voru komin á mörg 
heimili á þessum tíma. Kanasjón-
varpið hafði verið í loftinu á höfuð-
borgarsvæðinu í fimm ár og einnig 
höfðu margir búið sig undir komu 
íslenska sjónvarpsins sem hóf út-
sendingar formlega að kvöldi 30. 
september 1966. 

- gun
 HEIMILD/ÍSLENSKIR FJÖLMIÐLAR EFTIR GUÐJÓN FRIÐRIKSSON

Fyrsta æfing 
fór óvart út

Tískusýning frá Karnabæ var meðal þess sem óvart var sýnt í tilaunaþætti sjónvarpsins. 
MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR



Leikir erkifjendanna í Liverpool og Manchester 
snúast um svo miklu meira en þrjú stig. 
Heiðurinn er að veði – og rúmlega það.

15. OKTÓBER Á STÖÐ 2 SPORT 2 

Leikir erkifjendanna í Liverpool og Manchester 

15. OKTÓBER Á STÖÐ 2 SPORT 2 

LIVERPOOL GEGN 
MANCHESTER UNITED

29. OKTÓBER

Hver verður fyrstur í 
Nýju Delí?

FORMÚLA 1 - INDLAND

Keppni þeirra bestu
heldur áfram.

MEISTARADEILD EVRÓPU

18-19. OKTÓBER

A-landslið karla mætir Ronaldo 
og félögum í undankeppni EM.

PORTÚGAL – ÍSLAND

7. OKTÓBER

Dagur og félagar fá lærisveina 
Alfreðs í heimsókn.

FÜCHSE BERLIN – KIEL

30. OKTÓBER

Vinna stóru liðin eða verða óvænt 
úrslit að hætti Deildabikarsins?  

ENSKI DEILDABIKARINN

25-26. OKTÓBER

Hvað gera snillingarnir í 
spænska boltanum?  

REAL  MADRID - VILLAREAL

26. OKTÓBER

Toppleikur í 
spænsku deildinni.

BARCELONA – SEVILLA

22. OKTÓBER

Heil helgi af fyrsta
flokks golfi.

ASIA ONE MÓTARÖÐIN

8-9. OKTÓBER

Spennan magnast í
Evrópudeildinni.

EVRÓPUDEILDIN

20. OKTÓBER

13. OKTÓBER

Átök, tækni og
mögnuð spenna.

EAS ÞREKMÓTARÖÐIN
Risaslagur í Staples Center
í Los Angeles

HOPKINS vs DAWSON

15. OKTÓBER 15. OKTÓBER

55 hringir af æsispennandi 
hraðakstri og átökum.

FORMÚLA 1 - SUÐUR-KÓREA

23. OKTÓBER

Topp- og nágrannaslagur 
erkifjendanna í Manchester.

MAN.UTD – MAN.CITY

29. OKTÓBER

Lundúnaslagur fyrir
lengra komna.

CHELSEA – ARSENAL SUNNUDAGSMESSAN

SUNNUDAGA

HvHvHHHHHHHHHHHHHHHHHHvHHHHHHHHHvvvHHHHHHHHHHHHHHvvað gera snillingarnir í 
spænska boltanum?  

REAL  MADRID - VILLAREAL

L
lengra kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkomomomommomomomomomomooomomomoomoomoomoooomoomoooooomomomooomomomomomomomommmomomooommomommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnannaanannaannanannanananannananaaannaanananaannnnaaaaaaannaaaaaaaa............

MUTV, Liverpool TV og Chelsea TV 
fylgja frítt með áskrift að Stöð 2 Sport 2

   Þú færð meira
fyrir peningana

Alfreðs í heimsókn.

    Golf Channel fylgir 
  frítt með áskrift að 
Stöð 2 Sport 

Gummi og Hjörvar fara yfir leiki 
helgarinnar í Enska boltanum.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000



SJÁÐU STÓRU MYNDINA
Á OFUR-BREIÐTJALDI

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI REYKJAVÍK S: 569 1500


