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Årets aller beste julegavetips
Elektronikk er superpopulært og står høyt på manges ønskelister til jul. Det er
imidlertid ikke alltid like lett å vite hva man skal kjøpe. Her er Elkjøps aller
beste julegavetips.
- Vi vet at mange ønsker seg elektroniske produkter til jul, men det kan være
utfordrende å orientere seg i jungelen av produkter. Velger man blant gavene
på denne listen tror vi nok det blir mange glade fjes å se på julaften, sier
Andreas Niss, administrerende direktør i Elkjøp Norge.
I fjor var nettbrett en av de aller største bestselgerne før jul og Elkjøp tror
dette produktet også i år vil ligge under mange trær.

Les også: iPad Air til jul? Ikke vent for lenge!
Men det er også en rekke andre innpakkede godsaker som kommer til å bli
populære forut for julaften 2013.
- Smarttelefoner er en meget populær julegave, særlig for de yngre. Her må
man huske at abonnementet må passe til den som får mobilen i gave. Videre
har DAB-radio tatt av etter lanseringen av NRK P1+ og dette er et supert
gavetips til den litt eldre garde. Ellers så er husholdningsproduktene tøffere i
designet enn noen gang og disse vil antagelig stå på enda flere ønskelister
enn tidligere. Og la oss ikke glemme kaffemaskiner! En sikker vinner til den
som ikke har en eller til den som ønsker seg en ekstra, sier Niss.
Han tror på et godt desembersalg også i år.
- Nordmenn elsker jul og julegavene er en viktig del av julefeiringen vår. Selv
om markedet er utfordrende tror vi på et godt desembersalg. Vi lover at alle
som handler hos oss skal bli tatt imot med rikelig med produkter, solid
bemanning, gode råd og ikke minst lave priser, sier Elkjøp-direktøren.
Her er Elkjøps 15 beste gavetips Julen 2013
1. BaByliss Curl Secret – krølltang-nyvinning som ved hjelp av innovativ
teknologi lager nydelige krøller på enkel og magisk måte. Veil. pris: 1.495,2. iPad Air – Apples nye superlette nettbrett som ble lansert i høst. Ekstremt tynt,
ekstremt lett, ekstremt kraftig. Terningkast 6 i DinSide i høst. Veil. pris (16
gigabyte, WiFi): 3.990,3. Sony Xperia Z1 – ble kåret til Årets Mobil under Gulltasten 2013 og Årets
julegave innen mobiler av Elektronikkbransjen. Veil. pris (uten abonnement):
5.490,4. Chillfactor Iskremlager – rykende fersk, enkel og artig iskremkopp som hjelper
barna å mikse og lage egen iskrem. Veil. pris: 149,5. Kitsound Audio Beanies/Earmuffs – luer og ørevarmere med innebygget lyd.
Kan også leves med vanter som kan brukes til smarttelefon. Veil. pris: 349,-

6. Beats by Dr. Dre Studio 2.0 hodetelefoner – allerede en klassiker, nå i ny
utgave. Aktivt støyfilter og meget god lydkvalitet. Veil. pris: 2.495,7. Samsung Galaxy Gear Smartklokke – etterlengtet mobilklokke til din
Samsung-telefon. En av årets desidert største tekno-nyheter. Veil. pris: 2.495,8. GoPro Hero 3+ Actionkamera – virkelig i vinden for tiden. Film deg selv på
farta! Kåret til årets actionkamera av Elektronikkbransjen. Veil. pris: 3.459,9. Geneva XS DAB+-radio – DAB-radio er virkelig i vinden (salget opp 120
prosent i høst) og dette er en real lekkerbisken. Veil. pris: 1.995,10. Bosch Tassimo Joy kapselmaskin - helautomatisk og stilig kapselmaskin med
et stort utvalg av ulik kaffe, te og sjokolade. Veil. pris: 799,11. Revitive sirkulasjonstrener - elektronisk muskelstimulatoren som bruker
elektriske impulser for å forbedre blodsirkulasjonen i beina. Veil. pris: 1.995,12. Kärcher vindusvasker WV 70 Plus – kan også brukes til glassbord, speil og
dusjkabinett. Veil. pris: 599,13. Silk’n Body Tan – selvbruning hjemme på 1-2-3, gjøres enkelt og genialt.
Nyhet av året. Veil. pris: 1.695,14. Bose Quiet Comfort 15 – hodetelefoner med fantastisk lyddemping. Allerede
en klassiker. Har kommet i en begrenset utgave i brun utførelse. Veil. pris: 2.495,15. Electrolux Assistant – kjøkkenmaskin-legenden fra 1970-tallet er tilbake i
forbedret utgave. Veil. pris: 3.295,-

Elkjøp er et av Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og
elektriske husholdningsapparater, og omsatte for NOK 26,2 milliarder i
regnskapsåret 2012/13. Driftsresultatet var NOK 1.100 millioner.
Konsernet har etablert detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland,
Island, Færøyene, Tsjekkia og Slovakia, med hovedforankring rundt

stormarkedskonseptet.
Alle de 285 varehusene i Norden får i hovedsak sin vareforsyning fra egen
distribusjonsvirksomhet, med sentrallager i Jönköping på 100.000 kvadratmeter.
Ca 9.200 ansatte er sysselsatt i Elkjøp-konsernet, som er eid av britiske Dixons
Retail- en av Europas største forhandlere innen forbrukerelektronikk.
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