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Comviq först ut med mobilt bredband 4G med kontantkort
Comviq lanserar nu Sveriges snabbaste mobila bredband med kontantkort. 4G nätet
erbjuder hastigheter upp till 80 Mbits/s och kontantkorten med 4G finns tillgängliga i
tre olika paket – Vecka för 94 kr, Månad för 294 kr och Månad Plus för 354 kr.
4G-modemet finns tillgängliga att köpa på Comviq.se från och med idag. Mobilt bredband
med 4G har en hastighet upp till 80 Mbit/s som gör det möjligt att spela avancerade onlinespel och strömning av videofilmer utan fördröjningar. Med kontantkortet slipper kunden både
oförutsedda fakturor och långa bindningstider.
– Comviq är Sveriges största kontantkortsoperatör och självfallet ska vi vara först ut att
lansera mobilt bredband 4G med kontantkort. 2012 är året då 4G kommer att slå igenom på
bred front och redan nu kan våra kunder gå över till en supersnabb surfupplevelse. Dessutom
får man kontantkortets alla fantastiska fördelar på köpet så man slipper långa bidningstider
och bara betalar då man använder det – det bästa av två världar, säger Magnus Larsson,
Affärsområdeschef Comviq.
Utbyggnaden av 4G har kommit längst i de större städerna och täcker nu 3,5 miljoner
invånare. I slutet av 2012 är ambitionen att nätet ska täcka 99% av Sveriges befolkning.
Comviq mobilt bredband 4G med kontantkort finns tillgänglig i följande paket:
Produkt

Priser

Gräns

Vecka
Månad
Månad Plus

94 kr
294 kr
354 kr

5 GB
20 GB
50 GB

Hastighet /upp
till
80 Mbit/s
80 Mbit/s
80 Mbit/s

Vid autotank på produkterna Månad och Månad plus får kunden varje månad 50 kr rabatt.
För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Larsson, Affärsområdeschef Comviq, tel: 073- 660 25 03
Annika Kristersson, Presschef Tele2 och Comviq, tel: 070-426 41 28
TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET
BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 34 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom
fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade
Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare.
Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2010 omsatte bolaget 40,2 miljarder kronor och
presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,3 miljarder kronor.

