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Mobil Internetuppkoppling för alla!
Tele2 lanserar Tele2Internet mobil - en tjänst som gör det betydligt enklare för dig att
använda mobiltelefonen som modem. Den som installerar Tele2Internet mobil får
automatiskt alla nödvändiga inställningar till sin PC eller handdator och kan därefter
börja surfa på Internet.

Nu är det är inte längre enbart de mest datorkunniga som kan få trådlös tillgång till Internet via
mobilen. Med Tele2Internet mobil installeras en ikon, klicka på ikonen och du är ute på
Internet. Hur enkel som helst! Nu kan du hantera mail, nå den lokala informationen på
företagets intranät och surfa, var du än befinner dig. Programvaran Tele2Internet mobil finns
tillgänglig – kostnadsfritt –  på webben för alla Tele2s företagskunder.

Uppkopplingen blir stabilare och ända upp till fem gånger snabbare tack vare GPRS-teknik som
är bättre anpassad för datatjänster än GSM. Dessutom betalar användaren bara för den mängd
information som tankas ner, inget för uppkopplingstiden. Tele2Internet mobil ger även kunden
information om hastighet, surftid och nedtankad datavolym under uppkopplingen. Du når
Internet via GPRS överallt där det finns täckning för ett vanligt mobiltelefonsamtal.

- Med Tele2Internet mobil erbjuder Tele2 ett attraktivt alternativ att på ett enkelt
sätt nå Internet, där användaren inte är bunden av att sitta nära ett telefonjack
eller en LAN anslutning. Tele2 tar nu ett viktigt steg mot att göra Internet mobilt
på samma sätt som vi vant oss vid att telefonnätet är mobilt. Tele2 har alltid
utmärkt sig som en innovativ operatör med fokus på enkelhet och kundnytta, och
här följer vi traditionen, säger Karl-Johan Nybell på Tele2.

För att använda tjänsten behövs en GPRS-telefon med Tele2 abonnemang och tjänsten T2
GPRS aktiverad. Tele2 erbjuder T2 GPRS kostnadsfritt till och med den 31 oktober. Mer
information om Tele2Internet mobil hittar du på www.tele2.se/foretag/mobil/t2i_mobil.phtml.

För mer information, kontakta: Karl-Johan Nybell, Product Management, 070-426 43 02
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tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under
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