
VALDÍS VERA VANN
FLUGFERÐ FYRIR 2

Frá og með 1. júní n.k. mun Stöð 2 hætta 

að senda út greiðsluseðla í pósti og mun 

þess í stað eingöngu senda þá í heima-

bankann.  

Undafarnar vikur hefur staðið yfir leikur 

þar sem áskrifendur sem kosið hafa að 

spara við sig seðilgjöldin og skráðu sig  í 

beingreiðslur hjá bankastofnunum eða 

boðgreiðslur af greiðslukortum áttu kost 

á að vinna flugerð fyrir tvo með Iceland 

Express.   

Nú hefur verið dregið úr skráningum og 

hlaut Valdís Vera í Reykjavík flug fyrir tvo 

til einhvern af áfangastöðum Iceland 

Express.  Við óskum henni til hamingju og 

góðrar ferðar.

ÞÚ GETUR VALIÐ UM MARGAR 
LEIÐIR TIL AÐ HORFA Á STÖÐ2

ÞAÐ ER ÓDÝRARA 
AÐ SKEMMTA SÉR HEIMA

Grandhall 323

„Niðurskurður bitnar of gjarnan á því sem er skemmtilegt, líklega vegna 

þess að það þykir ekki við hæfi að hafa gaman að lífinu ef kreppir að,“ 

segir Ingólfur Ingólfsson hjá Spara.is en hann hefur getið sér gott orð fyrir 

námskeið sín um árangursríkar leiðir til að sameina sparnað og niðurskurð 

á heimilisútgjöldum. 

„Það er regin misskilningur að skera beri niður öll lífsgæði þegar lítið er til 

ráðstöfunar því sé ánægjan skorin burt er lítið annað eftir en leiðindin og 

það er ekki á þau bætandi í kreppu. Niðurskurður er því dæmdur til þess 

að mistakast, í það minnsta til lengri tíma.“

Ingólfur segist því almennt mæla gegn of róttækum aðgerðum til 

niðurskurðar, t.d.: „Ég legg áherslu á aðrar aðferðir en niðurskurð í formi 

uppsagnar áskriftar að afþreyingu á borð við Stöð 2 eða stuðnings við 

góðgerðamál eins og SOS barnaþorpið. Það eru til fjölmargar aðrar leiðir 

til að nýta peningana vel.“ 

AFÞREYING ÓMISSANDI
Ingólfur hjá Spara.is situr fyrir svörum

HM 2010HM 2010
18 LEIKIR Í BEINNI

ALLIR LEIKIRNIR SÝNDIR!

EINVALA LIÐ FÓTBOLTASPEKINGA

HM 442 UMFJÖLLUN ALLA LEIKDAGA

STANSLAUS BOLTI Á ÖLLUM SPORTRÁSUM

FRÁBÆRT GRILLTILBOÐ FYRIR ÁSKRIFENDUR Í STÖÐ 2 VILD
Fullt verð:  89.999 kr.

Grillpakki að verðmæti 
10.000 kr. fylgir. 
Þú sparar: 25.000 kr.

Vildartilboð aðeins:
74.999 kr. 

Fullt verð:  149.999 kr.

Grillpakki að verðmæti 
10.000 kr. fylgir. 
Þú sparar: 30.000 kr.

Vildartilboð aðeins:
119.999 kr. 

Grandhall Premium 323
14kWh, 4 brennarar úr 304 ry›fríu stáli, 4,5kWh hli›arhella, postulínshú›a›ar 

járngrindur til eldunar, hitaplata úr pottjárni, ytra byr›i úr stáli me› háglansáfer›, 

postulínshú›a›ir eldtemjarar, rafræn kveikja og innbygg›ur hitamælir.

Grandhall Professional 529
17,5kWh, 5 brennarar úr 304 ry›fríu stáli, 4,5kWh hli›arhella, eldunargrindur úr 

massífu ry›fríu stáli, hitaplata úr pottjárni, eldtemjarar úr 430 ry›fríu stáli, rafræn 

kveikja og innbygg›ur hitamælir.

Þjónustuver 365: Upplýsingar um Vildarkjör og afslætti · Greiðsla áskrifta · Dagskrárupplýsingar · s:512 5100 · Opið 8-22 virka daga og 10-22 um helgar, 365 daga ársins

VODAFONE DIGITAL +
ADSL myndlykill eða með 
ljósleiðaratengingu
HD myndlykill fyrir þá sem eru 
tengdir um ljósleiðara
Veitir aðgang að Stöð 2 Frelsi

VODAFONE DIGITAL ÍSLAND
Stafrænar sjónvarpsútsendingar með hefðbundnu 
UHF loftneti um allt land 
Stafrænar sjónvarpsútsendingar með  
örbylgjuloftneti á suðvesturhorni landsins
Þrír myndlyklar í boði: 

– Hefðbundinn lykill
– Upptökumyndlykill
– Háskerpumyndlykill (Enski boltinn, Meistara-
deildin og Discovery)

SJÓNVARP SÍMANS
ADSL myndlykill
Enginn þörf fyrir loftnet
Enski boltinn og Meistaradeildin í háskerpu
Veitir aðgang að Stöð 2 Frelsi

ÞAÐ MARGBORGAR SIG AÐ VERA Í STÖÐ 2 VILD

• og margt fleirra...

5–30 % afsláttur af áskrift  – Tilboð á vörum og þjónustu – Fleiri stöðvar – Fjölskyldudagur í húsdýragarðinum – Margt fleira



VIÐ TÖKUM
HM ALLA LEIÐ

18 LEIKIR Í BEINNI ÚTSENDINGU OG ALLIR LEIKIR SÝNDIR

Stöð 2 Sport 2 sýnir 18 leiki af 64 í beinni 

útsendingu. Hinir 46 leikirnir verða einnig 

sýndir á Stöð 2 Sport 2 með bestu þulum 

HM FRÁ ÖLLUM SJÓNARHORNUM - HM 442

okkar. Þeir verða sýndir á öllum hliðarrásum 

stöðvarinnar, allan sólarhringinn.  

Hvergi verður að finna eins yfirgripsmikla 

umfjöllun um HM í fótbolta og á Stöð 2 Sport 2. 

Einn mikilvægasti liðurinn í því verður 

þátturinn HM 442 sem verður á dagskrá alla 

daga meðan á keppninni stendur. 

Þar munu Logi Bergmann Eiðsson og Ragna 

Lóa Stefánsóttir fjallar um allt sem viðkemur 

HM á skemmtilegan hátt, frá öllum mögulegum 

og ómögulegum sjónarhornum 

RAGNA LÓA Í HM 442
„HM er ótrúlegur viðburður, sem gefur tilefni 

til að hittast og gleðjast yfir tilþrifum þeirra 

allra bestu. Hjarta mitt liggur hjá Englandi. Ég 

vonast til að þeir fari alla leið og mun fagna 

með stæl ef þeir hampa titlinum.“

12.06 Suður Kórea – Grikkland

13.06 Alsír – Slóvenía

14.06 Holland – Danmörk

15.06 Nýja-Sjáland – Slóvakía

16.06 Hondúras – Chile

17.06 Argentína – Suður-Kórea

18.06 Þýskaland – Serbía

19.06 Holland – Japan

20.06 Slóvakía – Paragvæ

21.06 Portúgal – Norður-Kórea

22.06 Mexíkó – Úrúgvæ

22.06 Nígería – Suður-Kórea

23.06 USA – Alsír

23.06 Ástralía – Serbía

24.06 Paragvæ – Nýja-Sjáland

24.06 Danmörk – Japan

25.06 Norður-Kórea – Fílabeinsstr.

25.06 Svíþjóð – Hondúras

Beint frá HM á Stöð 2 Sport 2 

SANNKALLAÐIR REYNSLUBOLTAR
Íþróttafréttamenn Stöðvar 2 Sport 

sem lýsa leikjum á HM eiga það 

sameiginlegt að vera reyndustu 

sparklýsendur þjóðarinnar. 
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Spánverjar og Brasilíumenn 

spila til úrslita. Xavi verður á 

endanum valinn sá besti.

Ég tel Spánverja sigurstrang- 

legasta. Xavi hjá Spánverjum 

verður stjarna mótsins.

 Maradona mun skila titlinum í 

hús fyrir Argentínu. Hann verður 

án efa stjarna keppninnar.

Framundan á Stöð 2 Sport:

07.05 Players Championship
            Tiger Woods á erfiðasta móti ársins

09.05 Formúla 1 í Barcelona

10.05 Pepsideildin hefst

12.05 Úrslitaleikurinn í
           Evrópudeildinni
          Atl. Madrid – Fullham

15.05 Úrslitaleikurinn í
           Enska Bikarnum

16.05 Formúla 1 í Mónakó

22.05 Úrslitaleikurinn í
           Meistaradeild Evrópu
           Inter – Bayern Munchen

30.05 Formúla 1 í Istanbúl

MATARÁST MEÐ RIKKU
„Sumarið er tíminn þegar eldhúsið færist 

út á verönd og fjölskyldur og vinir koma 

saman, setjast út og gæða sér á ljúf-

fengum grillmat,“ segir sælkerakokkurinn 

Rikka. Á fimmtudögum mun Rikka stýra 

nýjum  matreiðsluþætti, Matarást, þar 

sem hún  heimsækir skemmtilegt fólk sem 

hefur sannkallaða ástríðu fyrir matargerð. 

IDOL STJARNAN KRÝND Í BEINNI
Ný Idolstjarna Bandaríkjanna – sú níunda í 

röðinni verður krýnd og mun Stöð 2 sýna 

úrslitaþáttinn í  beinni útsendingu 

miðvikudaginn 26. maí. 

SKOTHELT BÍÓSUMAR

NÝIR ÞÆTTIR Á STÖÐ 2 Í SUMAR

Engin íslensk sjónvarpsstöð býður upp á 

frumsýningar á jafnmörgum nýjum 

stórmyndum og Stöð 2 gerir. 

Confessions of a Shopaholic, Knocked Up, 

Bride Wars, Marley and Me, SpiderMan 3, 

Ghost Rider, Disturbia og Stardust.

STÖÐ 2 Í SUMARBÚSTAÐINN
Ef þú ert með áskrift heima getur þú fengið aukamyndlykil í sumarbústaðinn, 
sem er opinn um helgar með sömu rásum og heima fyrir.  Sumarbústaðaráskrift 
kostar aðeins 1.990 kr. á mánuði.  Hringdu núna í síma 512 5100.

1.990 kr.
á mánuði

Aðeins

FRÁBÆRT 
HM TILBOÐ!
Sjáðu úrslitin ráðast  í enska boltanum og alla leikina á 
HM 2010 á Sport 2 fyrir aðeins 5.210 kr. á mánuði 
í þrjá mánuði ef greitt er með greiðslukorti frá VISA.

Fáðu þér áskrift í síma 512 5100 Fáðu þér áskrift í síma 512 5100
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