
P.O.Radio

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

Vill du också ha ett stabilt 
abonnemang utan bindningstid?

Med Tele2 surfar du snabbt i stabilt 4G-nät. Alltid fria 
samtal, SMS och MMS och aldrig några bindningstider.

Månadskostnad för mobil ligger utanför abonnemanget (tillkommer).

SAMSUNG GALAXY S10
Pris/mån i 24 mån.

IPHONE 6S, 32 GB
Pris/mån i 24 mån.

SAMSUNG GALAXY A6
Pris/mån i 24 mån.

• Branschledande brusreducerande
• HD Noise Canceling
• 30 timmars batteritid
• Touch-kontroll
• Ergonomiska öronkuddar 
SONY WH-1000XM3

SAMSUNG GALAXY A7
Pris/mån i 24 mån.

HUAWEI P20 LITE
Pris/mån i 24 mån.

Fast pris 8 GB
Fria samtal & SMS i Sverige
8 GB surf i Sverige
All surf ingår i EU/EES

För dig som surfar runt på olika 
sidor och lyssnar på Spotify.

Fast pris 15 GB
Fria samtal & SMS i Sverige
15 GB surf i Sverige
All surf ingår i EU/EES

För dig som surfar en del och 
streamar musik/video då och då.

Fast pris 30 GB
Fria samtal & SMS i Sverige
30 GB surf i Sverige
All surf ingår i EU/EES

Räcker långt! För dig som tittar 
mycket på streamad video.

Unlimited
Fria samtal & SMS i Sverige
Obegränsad surf i Sverige
30 GB surf i EU/EES ingår

Populärt val! Köp till extra 
datakort och dela med dig!

249:-/mån 299:-/mån

349:-/mån 499:-/mån

Seniorrabatt
För dig över 65 år
20% rabatt
Fria samtal, SMS, MMS
8 GB surf eller mer
All surf ingår i EU/EES

Norrlandsrabatt
 50 kr rabatt (gäller alla 
 abonnemang 8 GB eller mer)
 För dig som bor i norrland
 Går inte att kombinera med 
 seniorrabatt

Nu bjuder vi alla över 65 år 
på 20% rabatt. Gäller alla 
Tele2-abonnemang.

Är �  � � e �  65 år � r �  � g 50 �  � � � /mån 
f�  � t �  � r i � � � � !
Rabatt är ej avdragen på angivna priser

416:-/mån 99:-/mån 125:-/mån153:-/mån

P.O.Radio ger Fredrik 
Andersson extra skjuts i 
spåren. Här bär Fredrik 
Sony WH-1000XM3.

Pris med rabatt: 3.490 kr

162:-/mån

500:-
i rabatt på dessa lurar 
när du tecknar valfritt 

Tele2-abonnemang 
hos oss, senast 6/4!

3.990:-


