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Tänk att sommaren äntligen är här!

Vi på Eltric har knappt hunnit vända bladen i
kalendern i takt med att dagarna blivit månader,
våren gick verkligen fort i år!
I sommar kommer vi fokusera på Solcellspanelerna som blivit en riktig succé under våren.
Fler och fler hittar till oss för reparationer och
service av sina golfvagnar.

Eventkalender
Under hösten tar vi
återigen upp seminariekvällarna här på
Edsbrogatan 1 med olika
föreläsare inom sina
områden och bjuder på lite
mat mellan 16:30-18:30
12/10 Fastighets LED

Nytt i sortiment
Vi tar in Moby Dick i vårt sortiment och blir
därmed helt kompletta på batterier och andra
tillbehör och reservdelar till golfvagnar.
Hela sortimentet finns på www.mobydick.se där
du hittar det mesta till just din golfvagn.
Hör gärna av dig om det är ngt speciellt du letar
efter, eller inte hittar i katalogen så hjälper vi dig.

16/11 Laddafton
13/12 Årets glögg
Kom ihåg att anmäla er
senast 1-vecka innan
evenemangen eftersom
det är begränsat med
platser till varje tillfälle.
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Nordiska torkarblad
från www.scandman.se
Tillfälligt parti!

Scandman har flyttat in på vårt lagrer och börjar
marknadsför sina torkarblad på webben, men
även genom sitt ÅF-nät de bygger upp.
Torkarbladen har en speciell gummiblandning
som är avsedda för vårt nordiska klimat.
Just nu kan du köpa ett par för 299Kr inkl. frakt
och moms, ett klipp för alla sommarbilister!

Just nu har vi ett parti med
185W solcellspaneler som
normalt kostar 3495kr, men
som vi nu säljer ut för
endast 1395kr+moms!
Ett strålande erbjudande för
alla semesterfirare!

Öppet hela sommaren!
Vi kommer ha öppet precis
som vanligt hela sommaren
mellan 10:00 och 18:00 på
vardagar och önskar både
nya och gamla kunder varmt
välkomna!

BATTERIER I ALLA FORMER

2, 5 RUM OCH KÖK flyttar in!
Ytterligare en Johan gör entré på Edsbrogatan,
men den här gången är det Johan Leijonhufvud
som flyttar in hos oss med sin nyöppnade
mäklarfirma 2,

5 RUM OCH KÖK.

Johan är en av Uppsalas välmeriterade mäklare
som valt att satsa på eget, några nyheter är ett
symbolspråk för varje objekt, lunchvisningar samt
en stark miljöprofilering. Uppsala växer så det
knakar säger Johan som genom åren sett
behovet av en mer nichad mäklare växa fram.
Fokus ligger i första hand på mindre bostäder.
Vi är laddade (det vet ni sedan tidigare) – kul att
få ytterligare ett energiknippe hos oss.
Läs mer om Johans företag på
www.tvaochenhalva.se, (hemsidan lanseras
första juli) eller skicka en förfrågan direkt till
honom på johan@tvaochenhalva.se
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