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Nytt mobilabonnemang för alla över 65
Tele2Senior lanseras med hjälp av folkkära artister

Som första teleoperatör i Sverige lanserar Tele2 ett skräddarsytt abonnemang för alla över 65,
Tele2Senior. Över en och en halv miljon pensionärer saknar mobiltelefon, och segmentet är
ännu obearbetat. Genom att vara först med ett specialanpassat abonnemang hoppas man ta
viktiga marknadsandelar och fylla ett stort trygghetsbehov bland våra äldre.

Som en del i lanseringen av det nya abonnemanget står Tele2 bakom en turné initierad av Ulf
Larsson där många av våra mest folkära skådespelare och artister medverkar. Föreställningens
budskap, som är trygghet i form av nåbarhet för nära och kära, förenade alla medverkande och
motiverade samarbetet.  Flera av de medverkande känner till någon vars liv hängt på tillgång
till en mobiltelefon.
- Syftet med showen är underhållning, gemyt och att lära publiken hur man enkelt använder en

“nalle”, säger intitiativtagaren och programledaren Ulf Larsson, känd från TV och teaterscener.
Han värnar om våra äldre som han tycker vi bryr oss alldeles för lite om – Vi får inte glömma våra
gamla. De har byggt upp det här landet och förtjänar all den kärlek, respekt och omtanke vi kan ge
dem, säger Uffe.

Samarbetet med Tele2  är resultatet av en incident med Ulfs 85-årige far som försvann i fem dagar.
När han kom tillrätta ställde Ulf kravet att han måste skaffa mobiltelefon. Han, liksom många äldre,
känner tveksamhet inför tekniskt krävande prylar, och ville inte ha någon.
Tele2 har tagit fasta vid detta och tagit fram en lösning där flera funktioner tagits bort eller förenklats.
Publiken erbjuds efter varje föreställning att för 65 öre teckna abonnemang och får då en Nokia 5110.
Normalt är inträdesavgiften 369:-, månadsavgiften 40:- och samtalstaxan 3:- per minut dagtid och 65
öre kvällar och helger. En uppkopplingsavgift tillkommer på 40 öre per samtal. En funktion som
förenklar användandet är nummerIQ-funktionen, som innebär att om telefonen varit avstängd och
sedan sätts på, kommer samtliga nummer till de som ringt automatiskt upp på displayen och gör att
man enkelt ringer tillbaka utan att först behöva knappa in numret.
Tele2 kommer också att, via sina återförsäljare, erbjuda alla som tecknar ett Tele2Senior-abonnemang
extra god tid för genomgång av funktioner, och även hjälpa till med inprogrammering av kortnummer
till exempelvis läkare och familjemedlemmar.Abonnemanget finns tillgängligt från och med den 25
september, samma dag som föreställningen “Tryggare kan ingen svara” har premiär. Turnéplanen i sin
helhet ser ut som följer;

Turnéplan
Rival, Stockholm 25/9 13.00 & 15.00
Rival, Stockholm 26/9 13.00 & 15.00
Rival, Stockholm 27/9 13.00 & 15.00
Konserthuset, Malmö 2/10 13.00 & 16.00
Konserthuset, Malmö 3/10 13.00 & 16.00
Lorentzbergsteatern, Göteborg 11/10 13.00 & 16.00
Lorentzbergsteatern, Göteborg 11/10 13.00 & 16.00
Konserthuset, Örebro 16/10 13.00 & 16.00
Aros Kongresscenter, Västerås 23/10 13.00 & 16.00
Universitetet, Uppsala 24/10 13.00 & 16.00
De Geer hallen, Norrköping 26/10 13.00 & 16.00



För mer information, vänligen kontakta:
Tele2 - NetCom Mediaservice tel: 08-5626 4626 (dygnet runt).
_________________________________________________________________________________
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila
GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intresse-
bolaget Ritabell.  Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige
samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för
systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av
Société Européene de Communication SA (SEC).  NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).
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Bildtext;  Några ur ensemblen bakom föreställningen “Tryggare kan ingen svara”, fr.v. John Harrysson, Sven
“Plex” Pettersson, pianisten Olle Ejlestam, , Uffe Larsson, Martin Ljung, pianisten Sven Idar, arrangören Åke
Malmros. Sittande fr.v. Lasse Lönndahl, Sickan Carlsson, Bert-Åke Varg.


