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HUDIKSVALL Stationsg 1. 0650-155 98. Öppet mån–fre 10–18, lör 10–15
LJUSDAL N Järnvägsg 53. 0651-169 60. Öppet mån–fre 10–18, lör 10–15
DELSBO Köpmangatan 2. 0653-168 60. Öppet mån–fre 10–18, lör stängt

Välkommen till våra butiker!

50 GB extra!

SAMSUNG GALAXY A6
Designad med en maximerad, 
nästan kantfri sAMOLED-skärm 
som har suverän upplösning 

DORO 8035
Enkel att navigera. Perfekt för dig 
som har en smartphone för första 
gången.

SAMSUNG XCOVER 4
Telefonen för dig med en aktiv livsstil 
 – som behöver en robust och prak-
tisk mobil som fungerar i alla lägen.

SAMSUNG GALAXY S9
Snabbare processor och säkrare 
identifiering med ansikte och iris. 
Revolutionerande kamera!

IPHONE 8 64 GB
Som nya generationens iPhone är 
iPhone 8 ännu bättre, snyggare och 
mer funktionell.
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som student ringer du 
ännu billigare
Som student får du alltid riktigt bra rabatter 
hos Tele2. Spara 20% på alla abonne mang. För 
att handla till studentpriser behöver du ha ditt 
Mecenatkort till hands.

abonnemang till 
barnen – tele2 kids
Låt dina barn surfa och ringa till lägre pris.
Med våra Kids-abonnemang får du koll på 
både barnen och fakturan.

Surfa till ett lägre pris än alla 08:or!
Just nu får du som har hjärtat i norrland och Dalarna 50 kr rabatt/mån i 
24 månader när du blir kund eller uppgraderar befintligt tele2-abonnemang! 
vi hjälper dig i butiken! välkommen in.

kampanj 30 gb
✔ Fria samtal och SMS i Sverige
✔ 30 GB surf i Sverige
✔ All surf ingår i EU/EES

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

Just nu! 50 GB extra surf i Sverige.
Fast pris 349 kr/mån
299 kr/mån 
med norrlandsrabatt

kampanj 15 gb
✔ Fria samtal och 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.

Just nu! 50 GB extra surf i Sverige.
Fast pris 299 kr/mån
249 kr/mån
med norrlandsrabatt

kampanj 8 gb
✔ Fria samtal och 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.

Just nu! 50 GB extra surf i Sverige.
Fast pris 249 kr/mån
199 kr/mån
med norrlandsrabatt

Nu bjuder vi på 50 GB extra surf när du tecknar nytt eller 
uppgraderar ditt mobilabonnemang hos oss. gäller tom 15 oktober.

MOBILABONNEMANG  
MED TELE2 SURFAR DU SNABBT I STABILT 4G-NÄT. ALLTID FRIA SAMTAL, SMS OCH MMS OCH ALDRIG NÅGRA BINDNINGSTIDER. 

Sony 
trådlösa hörlurar

på köpet
när du tecknar 
tele 2 abonnemang

MOBILTELEFONER

grymma 

prova på-
erbjudanden
Som kund hos Tele2 kan du bland annat testa Viaplay, 
HBO Nordic och Readly fritt i två månader. Dessutom 
samlar du dina favorittjänster på en och samma faktura 
med Tele2.


