Gruppreklam till hushållen

Erbjudanden och nyheter från oss november/december 2022

Gör något kul
med dina bilder!

• Almanacka • Collageprint
• Canvas • Ramat och klart
• Förstoringar • Julkort m.m.
• Överföring av smalfilm, video m.m.
till digitalt media
Fina erbjudanden inne i tidningen
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Vi producerar alla bildprodu

i vår butik.
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Godkända
visum- och
körkortsfoto!

Överföring av smalfilm, video m.m.
till digitalt media

Vi tar en bildserie och du väljer
vilken bild du vill använda.

Ingen tidsbokning
Välkomna!

Fotohandlare i samarbete –
BS Foto Falköping • Fotocenter Eskilstuna • FotoExperten Lidköping Kamerahuset Stenungsund
Maggans Foto Uddevalla • Manne Foto Säffle • Nybro Foto & Ateljé Nybro • Polyfoto Borlänge
Rapps Foto Linköping och Motala • Svenssons Foto Katrineholm • Uppsala fotokompani Uppsala
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LUMIX FZ300

Lumix G90

Väska på köpet!
Värde 899:Resekamera med 30x
optisk zoom och 4K-teknik.
•
•
•
•
•
•
•

12,1 megapixlar Live MOS-sensor
Objektiv 25-600 mm • Ljustyrka f/2,8
Autofokus med 49 fokuseringsfält
Inbyggd bildstabilisering i optiken
Elektronisk sökare • Focus peaking
3 tums vinklingsbar pekskärm
Filmning i 4K (QFHD) 3840x2160 eller full HD

•
•
•
•
•
•

6499:-

Skapar 4K-bilder från dina 4K-filmer
WI-FI styr kameran från smartphone/läsplatta
Allvädersskydd • RAW-format
Seriebildstagning på upp till 12 bilder/sekund
Stereoljud, möjlighet till extern mikrofon
Program/bländar/tidsautomatik och manuella
möjligheter

Bilder på direkten!
Flera
färger

2-PACK

Instax Mini

249:-

•
•
•
•
•
•
•

20 MPLive MOS-sensor utan lågpassfilter
Autofokus med 49 fokuseringsfält
Ljusmätning med hela 1728 st mätfält
3 tums tiltbar pekskärm
5-axlig bildstabilisering
Tätad mot fukt och damm
Seriebildstagning på upp till 9 bilder/sekund

9999:-

• Ingång för extern stereomikrofon och
hörlursuttag, via 3,5 mm stereoteleplugg
• Filmning i 4K upp till 3840x2160/30/100
Mbps och Full HD
• Skapar 4K-bilder från dina 4K-filmer
• WI-FI styr kameran från smartphone/läsplatta
• Omfattande system med optik och tillbehör

Uppdaterad version av den klassiska
Polaroidkameran! Flera
400:RABATT

• 2x10 bilder • Utskriftsstorlek: 6,2x4,6 cm
• Vit ram och nederkant med skrivyta

färger

2-PACK FILM

349:-

Polaroid I-type

• 2x16 färginsta-foton
• Bildstorlek 8,9x10,8 cm

LUMIX GX80

Instax Mini 11

849:-

Ta bilder snabbt och enkelt med denna analoga kamera och få ut bilder i pappersform direkt. Kompakt design som finns i fem olika färger!
Mini 11 avgör automatiskt den bästa ljusstyrkan för bilden och du kan också enkelt
justera ljusstyrkan om du vill ha en mjukare bild. Selfie-läge och närbildsläge.
Bildstorlek: 62x46 mm. Fokuseringsområde : 0,3 m - oändligt

1099:HAR KOSTAT 1499:-

Polaroid Now

Flera färger

Bilden skrivs ut direkt från kameran när du tagit fotot och är
helt framkallad efter några minuter
Autofokus • Avancerad blixt • Automatisk växling mellan porträtt- och avståndsläge
Fokusområde 0,55m - oändlighet • Självutlösare • Funktion för dubbelexponering
Uppladdningsbart batteri • Använder Polaroid 600- eller i-Type-film

Lumix GX80 med
12-32 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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16 MPLive MOS-sensor utan lågpassfilter
Post Focus: Ta bilden direkt, fokusera senare
Autofokus med 49 fokuseringsfält
Ljusmätning med hela 1728 st mätfält
3 tums tiltbar pekskärm
5-axlig bildstabilisering
Filmer i 4K 30p eller full HD 1920x1080 60p
Skapar 4K-bilder från dina 4K-filmer
WI-FI styr kameran från smartphone/läsplatta
Seriebildstagning på upp till 8 bilder/sekund
Omfattande system med optik och tillbehör

Väska på köpet!
Värde 899:PRIS med 12-32 + väska

5499:-

Beställ i butiken! Se mer på sidan 8

Personliga julkort!

Välj bland en mängd olika julmotiv och texter.

5:99/st
Prisexempel från

*

styck med vitt kuvert
Erbjudandet gäller t.o.m. 18 december
* Vid beställning av minst 20 st av samma motiv från digital fil. 1 veckas leveranstid. Välj mellan 10x20 cm/15x15 cm.

Fotoalmanacka Perfekt
med dina favoritbilder!

Julklapp!

JANUARI 2023

AUGUSTI

2023

199:-

MARS 2023

Prisexempel från

*

styck i A4-format

Erbjudandet gäller t.o.m. 18 december

* Vid beställning av minst 2 stycken likadana från digital fil. 1 veckas leveranstid. Styckpris t.o.m. 14/12 299:-

Julgranskula med plats
för bild

Snökula med plats
för bild

69:-

10x15 cm bildblock med glitter
och plats för bild

99:-

99:3

Mountain

NYHET!

Det är en lätt, robust kikare med
suverän hantering, snabbt fokus,
fantastiskt synfält och skarp optik.

Vattentät!

Den optiska konstruktionen består
av Bak-4-prismer, som anses vara
en av de bästa typerna av prismor,
eftersom de är gjorda av överlägset
optiskt glas för att ge en tydlig bild.
Tillsammans med en enastående
antireflekterande beläggning ger
denna kikare en otroligt skarp och
naturlig bild.
Focus Mountain ger dig en bekväm
upplevelse och bra prestanda i
en mängd olika scenarier. Den
är 100% vattentätt och fylld med
kvävgas för att säkerställa att du
kan använda den även under de
tuffaste förhållanden
Focus Mountain finns i sex olika
modeller.
Det följer med en skyddande väska
och en bekväm nackrem.

299:-

Pris från:

PRISER
för modellerna

Vattentät!
Traveller 9-27x56 med stativ

1299:8x25 1299:- | 10x25 1399:- | 8x33 1499:10x33 1599:- | 8x42 1699:- | 10x42 1799:-

•
•
•
•

Stor fokuseringsratt gör det lätt att justera skärpan
Antireflexbehandlingen ger en klarare bild
Gummiklädsel tar upp stötar och ger säkrare grepp
6x förstoring • Levereras med bältesväska och nackrem

1500:RABATT

1500:RABATT

2499:HAR KOSTAT 3999:-

Liten nog för att passa i fickan på jackan eller sidofacket på ryggsäcken
ED glas i den optiska konstruktionen hjälper till att minska kromatisk aberration (färgblödning)
FMC antireflexbehandling • Förstoring: 9-27x • Med frontlins på 56 mm
Tubkikaren är vattentät och kvävefylld • Närgränsen är 2 m • Vikt 580 g • 5 års garanti

Nature ED 8x42/10x42
•
•
•
•

2499:HAR KOSTAT 3999:-

Ergonomisk och innovativ open hinge-design • Stabil och enkel att hantera med bara en hand
100 % vattentät och fylld med kvävgas • FMC antireflexbehandling
Twist-Up ögonmussla • Närgränsen är 2 m • Vikt 690/710 g • 5 års garanti
Perfekt för naturobservationer, fågelskådning, astronomi och på skjutbanan

Ljusstyrka som räcker till
även i gryning och skymning!
5 ÅRS GARANTI

Vi säljer och framkallar
klassisk film

Junior 6x21

Vattentät!

Tubkikarpaket!

•
•
•
•

Den perfekta
första-kikaren!

2999:-

Discover 8x42/10x42
-Vi har ett stort sortiment av färgfilm, svartvit film och
diafilm i både småbild och mellanformat

4

• Lanthanide-glas som ger en extrem ljustransmission och skärpa
• Antireflexbehandling och högkvalitativa BaK-4 prismor ger en
skärpa och briljans som normalt bara finns i dyrare modeller
• Multilagers antireflexbehandling på samtliga glasytor
• Faskorrigerad optik för färgkorrekt bildåtergivning
• Vattentät och slagtålig • +/-3 Dioptrijustering

Finns även 8x32/10x50/12x50

Tubkikarpaket!

Ljusstark!

1999:ord.pris

2499:-

Vattentät!

med stativ
Tripod 3950
500:RABATT

7999:-

med stativ Velbon
Videomate 638

Hawk 20-60x60

Viewmaster ED 20-60x80 WP

Tubkikarpaket!

Mobiladapter till kikare
och tubkikare

•
•
•
•

• Smidig tubkikare som är lätt att ta med ut i naturen eller på resan
• Dubbel fokuseringsratt gör att det går snabbt och enkelt att ställa skärpan
• Vridbar ögonmussla • BaK-4 prismor och mycket god antireflexbehandling i flera lager
• Förstoring: 20-60x • Objektivdiameter 60 mm • Vikt 770 g • 5 års garanti

Bak-4 prismor • ED lins • 100 % vattentät och fylld med kvävgas
FMC antireflexbehandling • Förstoring: 20-60x • Objektivdiameter 80 mm
Twist-Up ögonmussla • Närgränsen är 5,5 m • Vikt 1400 g • 5 års garanti
Perfekt för naturobservationer, fågelskådning, astronomi och på skjutbanan

Vattentät!

899:-

Outlook 20-60x80 WP
•
•
•
•

3999:-

med stativ Velbon
Videomate 638

Nexyz 3 Mobil-adapter

• Fotografera genom din tubkikare, teleskop eller
kikare med en smartphone
• Passar de flesta tubkikare och smartphones
• Du kan justera adapterns avstånd från okularet

100 % vattentät och fylld med kvävgas
FMC antireflexbehandling • Förstoring: 20-60x • Objektivdiameter 80 mm
Twist-Up ögonmussla • Närgränsen är 7 m • Vikt 1280 g • 5 års garanti
Perfekt för naturobservationer, fågelskådning, astronomi och på skjutbanan

Ta 3 betala för 2

*

Ramar till dina bilder

gäller ALLA album
i vårt sortiment

*Erbjudandet gäller vid köp av 3 album.
Du får den billigaste på köpet.

Gäller t.o.m. 11 december 2022

Stort
sortiment!
5

Ramat och klart!
Perfekt
julklapp!

Prisexempel 30x40 cm
*

249:149:-

Prisexempel 20x30 cm
*
* Gäller vid beställning från digital fil.
Startavgift 20:- tillkommer
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till superpris
129:-

Perfekt
julklapp!

Prisexempel 30x40 cm
*

Prisexempel 20x30 cm
*

59:-

* Gäller vid beställning från digital fil.
Startavgift 20:- tillkommer

Vi kan göra förstoringar upp till 60x90 cm

Canvasförstoringar
Prisexempel 50x70 cm
*

Perfekt
julklapp!

799:499:-

Prisexempel 30x40 cm
*
* Gäller vid beställning från digital fil.

från 30x40 till 50x70 cm
6

Endast en kupong per hushåll.

20%
rabatt
vid överföring av smalfilm, video m.m.
till digitalt media

Namn: ...........................................................................................................
E-post: ...........................................................................................................

Gäller t.o.m. 18
26 dnovember
ecember 2022
2022

Överföring av dia
till digitalt media
Endast en kupong per hushåll.

7:-/ bild

+ Usb-minne

Ordinarie pris 10:-/bild Startavgift 99:Namn: ...........................................................................................................
* Prisexempel vid överföring av 35 mm diabilder till digital fil. Bilderna skall vara monterade i
diaramar och vara placerade rättvända i raka diamagasin (två per låda). Går ej att kombinera
med andra erbjudanden. Kampanjpriset ersätter ordinarie mängdrabatter. Under kampanjtiden kan leveranstiden vara något längre än normalt.

E-post: ...........................................................................................................

Gäller t.o.m. 18
26 dnovember
ecember 2022
2022

Batterier till hörapparater

29:-

iCellTech 13 • iCellTech 312
iCellTech 675 • CellTech 10

7

Bilder från din mobil
och digitalkamera

ALL A BILDER

UTIKE
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N!

Beställ i butiken eller i vår mobilapp. Sök i Play Store/App Store på Maggans Foto

Personliga prylar
169:-

199:med favoritbilden blir en uppskattad julklapp!
ÖPPETTIDER
Måndag - fredag 10:00-18:00
Lördagar
10:00-14:00

Kungsgatan 18 • Uddevalla • Telefon 0522-317 00

www.maggansfoto.se

Reservation göres för feltryck, prisjustering p.g.a. valutaförändring, eventuell slutförsäljning och att vissa kampanjer
är tidsbegränsade. Priserna gäller t.o.m. 2022-12-31 om inget annat anges. Samtliga priser inkluderar moms.
8
Tidningen ges ut av Fotohandlare i samarbete. Sortimentet kan variera mellan de olika butikerna.

