
Mobilabonnemang utan bindningstid. Nu får du 
obegränsad surf i 3 mån, från 159 kr/mån (med 2 GB och 

seniorrabatt) eller 219 kr/mån (med 10 GB och norrlandsrabatt).

P.O.Radio

OBEGRÄNSAD 
VÄNSKAP

Månadskostnad för mobil ligger utanför abonnemanget (tillkommer).

Månadskostnad för router 
ligger utanför abonne-
manget (tillkommer).

SAMSUNG GALAXY A40
Pris/mån i 24 mån.

SAMSUNG GALAXY A70
Pris/mån i 24 mån.

SAMSUNG GALAXY A10
Pris/mån i 24 mån.

Uppladdningsbar 
router. Ta med 
dig ditt mobila 
bredband i fickan.
MINI-ROUTER 
ZTE MF971V

IPHONE 8, 32 GB
Pris/mån i 24 mån.

Stationär 220 VOLTS router med 
möjlighet till att koppla nätverks-
kabel till 4 enheter. 
HUAWEI B525

Skaffa ett pålitligt, smidigt och 
snabbt abonnemang för mobilt 
bredband med mycket surf-
mängd. Välj mellan 40, 100 eller 
400 GB, från 299 kr/mån.

All datatrafik via mobilnätet med i första hand 
4G-teknik, eller LTE. Det betyder att du kan 
ta med dig bredbandet vart du vill och att det 
går riktigt snabbt – ofta snabbare än med 
ADSL-baserat fast bredband.

I vä� �  på fi � r?

*Tele2 - Bäst i test
Sveriges bästa mobilnät enligt P3 
Connect Mobile Benchmark 2019

Med Tele2 surfar du snabbt i Sveriges bästa* mobilnät!
Alltid fria samtal, SMS och MMS och aldrig några bindningstider.

Delsbo
Köpmangatan 2
0653-168 60
Mån–fre 10–18, lör stängt

www.poradio.se

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

65:-/mån 180:-/mån 235:-/mån

Seniorrabatt
För dig över 65 år
Fria samtal, SMS, MMS
Gäller vid 2 GB surf eller mer
All surf ingår i EU/EES

20% rabatt

Norrlandsrabatt
 För dig som bor i norrland
 Gäller vid 10 GB surf eller mer

50 kr rabatt/mån
Rabatten gäller i 12 mån

110:-/mån

*Tele2 - Bäst i test
Sveriges bästa mobilnät enligt P3 
Connect Mobile Benchmark 2019Alltid fria samtal, SMS och MMS och aldrig några bindningstider.

Kom 
igång 

snabbtVi hjälper dig komma igång med din nya mobiltelefon, ställer in 
den efter dina behov och önskemål, flyttar över innehåll och visar 
smarta funktioner samt installerar de appar du vill ha.

Vi hjälper dig med
din smartphone

295:-
Från

26:-/mån

20:-/mån


