
COMPUTERE TIL ALLE 
mere end 30.000 har allerede bestilt!

Hos Duka er vi specialister i at få din computer til 
at virke. Selvom computeren ligner den, du kender, 
og er udstyret med Windows 10 og programpakken 
Microsoft Office (bl.a. Word, Excel, Outlook mm.), 
er en computerløsning fra Duka meget mere, end 
det, du er vant til.

Vi hjælper hver dag mere end 500 kunder med stort 
og småt på deres computer. Vores kundeservice 
sidder altid klar til at besvare alle dine spørgsmål 
og få dig hurtigt videre, hvis du løber ind i proble-
mer. Hos os findes der ingen dumme spørgsmål - vi 
finder en løsning til dig, så du hurtigt kan komme 
videre med dine digitale gøremål.

Hos Duka gør vi en forskel, da vi tager os af alt 
det tekniske, så du kan fokusere på alle de ting, 
du skal bruge din computer til. Det betyder bl.a., 
at vi allerede har installeret antivirusprogrammet 
KASPERSKY, der beskytter dine filer mod virus og  
hackerangreb. 

Vi sikrer, at du altid har backup af dine billeder og 
dokumenter, så hvis uheldet er ude og din compu-
ter bliver stjålet eller ødelagt, kan du stadig få ad-
gang til dem. Vi sørger selvfølgelig også for, at dine 
programmer er opdateret, så alt bare virker.

VIL din COMPUTER IKKE ALTID, SOM DU GERNE VIL?

www.duka.dk/medlem  
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Første 2 
mdr. gratis

Ingen binding / Ingen oprettelsesgebyr

Vi hjælper dig med et smil! 

RING OG FÅ  
ET gratis  

COMPUTERTJEK  
 7734 1818

LEJ EN HP250  
OG VÆLG ENTEN EN GRATIS:  
(SÅ LÆNGE LAGER HAVES)

 
IRC DAB RADIO  
TIL EN VÆRDI AF KR. 599

ELLER

HP-ALL-IN-ONE PRINTER 
TIL EN VÆRDI  
AF KR. 399

HP250 MED  
dukaPRO



Kom godt i gang med smartphones
NYHED dukaSMART

Ingen binding  /  Ingen førstegangsydelse  /  Fri support  /  Inkl. 10 GB mobilabonnement
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2
Mobilabonnement   
dukaTALE med  
10GB data, fri tale,  
fri SMS i hele EU  
Værdi 99 kr. pr. md.

4

Kom-godt-i-gang  
pakke til en værdi  

499 kr.

Samsung J4+  
Smartphone med  
stor touchskærm 

Værdi 999 kr.

3

Efter 30 måneder  
får du en helt ny  

smartphone,  
så du altid  

er opdateret   6

1
Mobilsupport  
du altid kan ringe 
til, hvis det driller   

5
Cover, som  

beskytter  
din telefon 

Værdi 149 kr. 

Duka er nu klar med Danmarks første alt-i-en løsning til 
mobiltelefoner. Med dukaSMART har vi samlet det hele 
i ét abonnement, hvor vi giver den en ekstra skalle, for 
at du som medlem af Ældre Sagen kommer godt i gang 
med din nye mobiltelefon med touchskærm.

Med et dukaSMART abonnement får du en ny Samsung 
Galaxy J4+ smartphone med mulighed for at tale alt det, 
du har brug for, og data nok til at komme på mail, app’s 
og meget mere. Vi sikrer, at du er klædt på til at bruge 

din smartphone, og den er klar med bl.a. netbank, DMI, 
Facebook og meget mere – uden at det koster ekstra.

Vi lærer dig at bruge smartphonen til at foretage beta- 
linger med Mobilepay eller benytte medicinkortet på te- 
lefonen, når du f.eks. skal hente medicin på apoteket.

Din smartphone kan meget mere, end du forestiller dig, 
og vores kundeservice sidder klar hver dag til at guide 
dig videre ind i den digitale fremtid.

Se mere eller bestil på 

www.duka.dk/medlem eller ring på 7734 1818

SKAL DET VÆRE SLUT MED BØVL & BESVÆR, STÅR VI KLAR TIL AT HJÆLPE dig

Størrelse: 
6’’

Batteritid: 
Op til 23 timer

Telefonen måler:  
16 cm høj  
7,7 cm bred

Kapacitet:  
32 GB

Kamera:  
13.0 megapixel

Vægt:  
178 gram
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