
   Rabatter och förmåner för Seniorer. En del generella, 
  andra endast för SPF-medlemmar 2022-11-21  
 

Vi arbetar för att teckna fler avtal. Allt för att göra ditt medlemskap så lönsamt som möjligt.   

Vid nyttjande av rabatt, visa alltid SPF:s medlemskort. 

Vi reserverar oss för eventuella förändringar.           S i d a  1 | 2 

 

Lokala SPF-rabatter i Jämtland Härjedalen:  

• Lilla Salongen Litsvägen 4 A 15 %, 073-809 18 00  

• Thai Restaurang, Odenskogsvägen 35 kl 10 .00 -14.30, 100:- för lunch  

• Restaurang Hos Andreas på Frösö Strand, kl 13.00 - 14.00 helgfria vardagar, lunch 95:-  

• Norra Station, Hamngatan 11. Måndag - tisdag 10-00-21.00  15 % på fika o mat. Fikaträff tisdagar 14.00.  

• Berners Däck & Bilvård, 20 % på program i maskintvätt med Berners Tvättkort,   

20 % på handtvätt, 10 % på däck och fälg, 15 % på hjulskifte och förvaring i däckhotell. 

• Swenssons Åkeri, Föllinge, Däckbyte se rabatter 

• Jämtlands Tidning 850:- inklusive e-tidning/Introduktionspris för SPF 650:-. 

• Jämtlands Tidning e-tidning 500:-. Introduktionspris för SPF 300:-  

• Åsas Blommor, Kullstavägen 4,Hammarstrand. 5% på ordinarie pris 

(Gäller ej tjänster, blomsterförmedling) 

• DataRut. IT-hjälp i hemmet, 50 % RUT-avdrag + 20 % extra rabatt.  www.datarut.se  (070-222 12 21)  

• Maries Fotvård, Prästgatan 58 Östersund, 070-36 39  707, 10 % rabatt 

• JemtBil AB, 100:- rabatt på sitt däckhotell med hjulbyte. Gäller Mercedes, Kia och Subaru 

• Alina, Storgatan 32 Ö-sund.063-13 00 01, 20 % rabatt på hembesök (399:-/tim efter Rutavdrag). 

Resekostnad tillkommer. 

20 % rabatt på dataservice på verkstad, 10 % rabatt på service av mobiltelefon och surfplatta, 15 % på 

kablar, 10 % på alla toners, bläckpatroner och papper, 7 % på skrivare, nätverk, möss och tangentbord, 

upp till 3 % på övrigt sortiment 

 

   

Generella/lokala och rikstäckande rabatter:  

*   
* 
* 

SJ 10 % 
Seniorbio Biostaden 20 % 
Regina film 80 :- 
Seniortaxi 10 %  
 

* Westvalls kläder. 15 % på tisdagar 
Arenarestaurangen seniorlunch 89 kr fr 13.00 
ICA - flera butiker olika dagar 5 %  
 

  
              

  
 

 

 

https://www.spfseniorerna.se/globalassets/foreningar/harkandalen/formaner/erbjudande-dack.pdf
http://www.datarut.se/
http://www.datarut.se/
http://www.datarut.se/
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Rikstäckande SPF-rabatter:  

• Försäkringar hos bolagen IF, Skandia och mySaftey   www.spfseniorerna.se/formaner/forsakringar/    

• Upprättande av Juridiska dokument samt Fonus www.spfseniorerna.se/formaner/juridikhjalp/   

• Bedrägeriskydd www.spfseniorerna.se/formaner/id-skydd/   

• Energi hos E.ON   www.spfseniorerna.se/formaner/energi/   

• Telefoni hos Hallon  www.spfseniorerna.se/formaner/telefoni/   

• Resor hos företaget Tallink Silja www.spfseniorerna.se/formaner/tallink-silja/   

• Bonniers Bokklubb www.spfseniorerna.se/formaner/bonniers-bokklubb/   

• Ljudbok: BookBeat www.spfseniorerna.se/formaner/bookbeat/   

• Skriv din egen bok: Picapen  www.spfseniorerna.se/formaner/picapen---skriv-din-egen-bok/   

• Smart Se www.smartsenior.se  

• Tidningar och magasin: Readly www.spfseniorerna.se/formaner/readly/   

• Blommor: Euroflorist 10 % på hela blomsortimentet www.spfseniorerna.se/formaner/euroflorist/  

• Studieförbundet Vuxenskolan 10 %. www.sv.se   

  

Tidningen Senioren ingår vid medlemskap  
  
Gå in på SPF:s hemsida (www.spfseniorerna.se/formaner/) eller på respektive företag för att läsa mer om 

förmånerna.   
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