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Tele2 lanserar nya mobilabonnemang
Tele2 lanserar idag två nya mobila företagsabonnemang, Tele2 Företag och Tele2
Företag+. Abonnemangen är anpassade efter vilken samtalsvolym företaget har från sina
mobiler. Abonnemangen har dessutom tilläggspaket med de vanligaste tilläggstjänsterna
som spärrtjänster, försäkring – och Tele2s unika tjänst för uppdelning av privatsamtal
och jobbsamtal på företagsmobilens SIM-kort.
-

De nya företagsabonnemangen är än mer anpassade efter företagskunders specifika
behov av mobiltelefoni, säger Karl-Johan Nybell på Tele2.

De nya abonnemangen Företag och Företag+ gör det enklare för användaren att välja rätt
abonnemang baserat på hur mycket de ringer. Abonnemanget Företag passar företag som ringer
mindre än 4 minuter per dag och Företag+ passar de kunder som ringer mer än 4 min per dag.
De nya tilläggspaketen finns i tre varianter och kan väljas som tillval till de två nya
abonnemangen.
Ekonomi-paketet innehåller bland annat en möjlighet att dela upp samtal på olika fakturakonton. Detta
löser vi genom ett SIM-kort med två sidor, ett för företagsanvändning och ett för privatanvändning.
Denna finess erbjuds endast av Tele2 bland mobiloperatörerna. I paketet finns också spärrtjänster, vilket
kan spara stora kostnader t ex vid utlandsresor. Andra tjänster är samtalsspecifikation för att underlätta
kostnadsuppföljning och 30% rabatt på samtal till den egna växelnummerserien eller fem utvalda
nummer i det fasta nätet.
Trygg-paket med bland annat telefonförsäkring i samarbete med Moderna Försäkringar. Vid förlust av
mobiltelefon erhålls en ny likvärdig mobiltelefon och/eller SIM-kort under nästkommande arbetsdag
inom stora delar av Europa. Det krävs att kunden registrerat uppgifter om bl a telefonen hos
försäkringsgivaren.
Kontakt-paketet innehåller bland annat faxbrevlåda med SMS-alert som talar om att ett fax har
kommit. I paketet finns också T2 GPRS, mobilt bredband, med möjlighet att surfa via mobilen till en
hastighet upp till 40 Kbit/s, ungefär samma hastighet som uppringt modem. I "Kontakt" ingår 3 Mbyte
dataöverföring per månad.

För ytterligare information om de nya abonnemangen besök www.tele2.se
För mer information, kontakta Karl-Johan Nybell, Product Management, 08-5626 4000

Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster. Tele2 vänder sig till företag och
privatpersoner som sätter värde på smarta, prisvärda och flexibla kommunikationslösningar. På område efter
område har Tele2 utmanat och brutit monopolen på de skandinaviska telemarknaderna. Idag är Tele2 det största
paneuropeiska varumärket inom telekommunikation. Tele2 AB bildades 1993. Tele2 ABs aktie är noterad på
Stockholmsbörsen och på Nasdaq.

