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Tele2 börjar sälja surfabonnemang för iPad med Wi-Fi + 3G den 30 
november 
 
Den 30 november börjar Tele2 sälja skrädarsydda surfabonnemang för iPad med Wi-Fi + 
3G i Sverige. Alla surfabonnemang ger friheten att enkelt aktivera surfabonnemanget 
direkt i iPaden när kunden själv önskar det.  

iPad gör användning av appar och innehåll mera intuitivt och underhållande än någonsin 
tidigare. Användaren kan surfa på webben, skicka e-mail, dela med sig av foton, titta på HD-
video, lyssna på musik, spela spel, läsa e-böcker och mycket mer, allt via iPads 
revolutionerande Multi-Touch-gränssnitt. 

iPad-modellerna med Wi-Fi + 3G väger endast 0,68 kg och är 1,34 cm tunna, vilket är både 
tunnare och lättare än någon annan bärbar dator eller netbook. Battertiden för iPad är upp till 
10 timmar med Wi-Fi när man surfar på webben, tittar på videor eller lyssnar på musik och 
upp till 9 timmar när man gör det via 3G-nätet.*  

- Iphone 4 revoultionerade våra kunders mobilsurfande i vårt prisbelönta 3G-nät. Nu tar 
vi det ett steg längre. Vi erbjuder extremt smarta och prisvärda surfabonnemang till 
iPaden där kunden själv kontrollerar när den vill använda abonnemanget, säger 
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden Tele2 Sverige.  

För mer information om surfabonnemangen för iPad besök www.tele2.se/ipad. 

För mer information om iPad, besök www.apple.com/se/ipad/ 

*Batteritiden varierar beroende på inställningar, användning samt andra faktorer.  

---------------------------------------------------- 
För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden Tele2 Sverige, tel: 070-426 47 07 
Annika Kristersson, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 41 28 
 
Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatörer och tillhandahåller alltid det bästa erbjudandet. Vi har 30 miljoner 
kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, 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 2009 omsatte bolaget 39,5 
miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,4 miljarder kronor. 


