
P.O.Radio

SAMSUNG 
GALAXY 
A32
Pris/mån 
i 24 mån.

IPHONE 13, 128 GB 
Pris/mån i 24 mån.

IPHONE SE, 64 GB 
Pris/mån i 24 mån.

SAMSUNG 
GALAXY A22
Pris/mån 
i 24 mån.

Vi är kunniga, erfarna och har koll på marknaden. Vi ser till 
dina behov. Detta gäller hela vår verksamhet och inte minst när 
det handlar om mobiltelefoner och tjänster. Just nu har vi ett 
ovanligt bra erbjudande med Telenor:

Vi ger dig 100 kr extra rabatt 
på samtliga Telenor-abonnemang 
– varje månad i 24 månader! 

Vi hjälper dig med
din mobiltelefon

Vilket abonnemang är 
bäst för dig?

Må� a f� r 
� �  �  i 
�  � � !

� � a � � � n, 
g�  �  t.o.m 1 � j!

Delsbo
Köpmangatan 2
0653-168 60
Mån–fre 10–17, lör stängt

Webbutik
www.poradio.se
internet@poradio.se
Alltid öppet

Ljusdal
N Järnvägsgatan 53
0651-169 60
Mån–fre 10–18, lör 10–15

Hudiksvall
Stationsgatan 1
0650-155 98
Mån–fre 10–18, lör 10–15

 Detta gäller hela vår verksamhet och inte minst när 
det handlar om mobiltelefoner och tjänster. Just nu har vi ett 

� � a � � � n, 
g�  �  t.o.m 1 � j!

Vi jämför. 
Du väljer.
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SAMSUNG 
GALAXY A22
Pris/mån 
i 24 mån.

SAMSUNG 
GALAXY 
A32
Pris/mån 
i 24 mån.

IPHONE SE, 64 GB 

239:-/mån

219:-/mån

339:-/mån

319:-/mån

SAMSUNG 
GALAXY S20FE
Pris/mån 
i 24 mån.

289:-/mån
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529:-/mån

629:-/mån 359:-/mån

469:-/mån
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Vi ser till att du blir startklar med din nuvarande eller nya mobiltelefon. 
Med tjänsten Startad och klar ställer vi in den efter dina behov och önskemål, 
flyttar över innehåll och visar smarta funktioner. Vill du göra en backup, byta 
abonnemang, installera mjukvara eller koppla mailkonton? Det löser vi.

Spara 2.400 kr! 
(100 kr/månad)

Priser är totalkostnad 
inklusive mobiltelefon och 
abonnemang med 4GB. 
Erbjudandet (100 kr rabatt) 
gäller oavsett önskad surfmängd.

Ingår i alla abonnemang från Telenor
• Fria samtal, sms och mms
• Uppgradera din mobil, utan extra 
 kostnad efter 12 månader


