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Turbo-3G från 29 kronor i månaden
-

Nytt rörligt mobilt bredbandsabonnemang från Tele2

Tele2 lanserar idag ett nytt abonnemang för mobilt bredband. Nu betalar användaren
för den datamängd som används. Med en månadsavgift på 29 kr i månaden och 99 öre
per MB riktar sig abonnemanget framförallt till småsurfaren.
-

Idag finns det användare som inte utnyttjar sitt bredbandsabonnemangs fulla kapacitet.
För de som surfar lite eller vill prova mobilt bredband är detta därför ett utmärkt
alternativ, säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2.

Abonnemanget passar bra för att bland annat skicka mail och betala räkningar. Dessutom
behöver man inte oroa sig för att kostnaderna skenar i väg. Maxpriset per månad överstiger
inte 299 kronor, inklusive månadsavgiften.
Det nya abonnemanget heter Mobilt Bredband Mini och finns tillgängligt från och med idag.
Mobilt Bredband Mini
Månadsavgift:

29 kr (att surfa för)

Maxpris:

299 kr/mån inklusive månadsavgift

Pris/MB

99 öre

Inträdesavgift:

295 kr

Modem:

595 kr

Bindningstid:

12 mån

Tele2 förbehåller sig rätten att sänka överföringshastigheten om användandet överstiger 5
GB/mån. För mer information om priser och villkor, se tele2.se
_____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Ekman, ansvarig på privatmarknaden på Tele2, tel: 070 – 426 47 07
Tele2 Medieservice 070-426 41 28
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatörer. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och
användarvänliga kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi
har 23 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom mobil, fast bredband och
telefoni, datanät och kabel-TV. 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 OMX Nordiska

Börsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 41,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat
(EBITDA) på 6,3 miljarder kronor. Besök gärna vår hemsida www.tele2.com.

