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Tele2 - enda operatör som visar OS direkt i mobilen  
- gör Olympiska Spelen till ett mobilt evenemang 
 
Mellan den 8 och 24 augusti direktsänds Olympiska Spelen i Beijing mobilt - en 
räddning för dem som är på resande fot eller inte har tillgång till TV. Tele2 är den enda 
operatören i Sverige som erbjuder SVTs livesändningar av sportvärldens viktigaste 
ögonblick, direkt i mobiltelefonen.  
 
Enligt en färsk undersökning genomförd av Tele2 vill fyra av tio svenskar kunna följa OS i 
mobiltelefonen. Nu får de möjlighet till det, genom Tele2 TV i mobilen. Med mobiltelefonen 
nära till hands blir OS därmed lätt att följa, oberoende när på dygnet de efterlängtade 
tävlingsmomenten sänds. 

 
- Med tanke på den världsomfattande folkfest som OS är, vill vi ge våra kunder 

möjlighet att följa sändningarna var de än befinner sig, oavsett om de är på jobbet, 
sitter på bussen eller ligger i hängmattan, säger Thomas Ekman, ansvarig för 
privatmarknaden på Tele2.  

 
SVTs direktsändningar från tävlingarna streamas mobilt och är gratis för Tele2s kunder med 
3G-telefon. Inslagen visas dagligen mellan klockan 03:00 och 18:00 under hela OS-perioden. 
Sändningarna nås via Tele2s OS-portal, mobil.tele2.se/os, som också innehåller OS-nyheter, 
bilder och ringsignaler. 
 
Tele2 satsar på svenska olympier och stödjer både den svenska truppen på plats i Beijing och 
framtidens talanger genom sitt sponsorskap av Sveriges olympiska kommitté. 
 
Undersökningen genomfördes av Tele2 bland 4967 svenskar under juli 2008. 
 
_____________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 tel: 070-426 4707 
Tele2 Mediaservice tel: 070-426 4128 
 
 
Om Tele2 
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 24 miljoner kunder i 12 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 


