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Tele2 chocksänker priset för mobilt bredband 
- Första Turbo-abonnemanget under 100 kronor 
 
Tele2 lanserar idag som första operatör Tele2 Mobilt bredband upp till 7,2 Mbit/s för 99 kronor. Det nya 
erbjudandet innebär att kunden alltid får tillgång till snabbast möjliga hastighet (upp till 7,2 Mbit/s) och 
dessutom själv kan styra priset efter hur mycket man använder det mobila bredbandet. För 99 kr/mån kan kunden 
surfa och använda det mobila bredbandet för en datamängd av 1 GB/mån. De mer frekventa användarna kan 
teckna sig för 159 kr/mån* vilket ger en datamängd på 5 GB/mån.  
 
- Våra kunder ska alltid kunna lita på att vi erbjuder marknadens bästa pris. Nu tar vi ytterligare ett steg och gör 
det möjligt att surfa upp till 7,2 Mbit/s, säger Thomas Ekman ansvarig för privatmarknaden på Tele2.  
 
Tele2 är mitt uppe i sin stora utrullning av Turbo-3G över hela landet. I dag finns Turbo-3G med hastigheten upp 
till 7,2 Mbit/s tillgängligt i Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund och fjällorter. Under sommaren kommer över 6 
miljoner svenskar ha tillgång till Mobilt bredband med hastighet upp till 7,2 Mbit/s. Det inkluderar de flesta 
större städer och tätorter med över 10 000 invånare samt sommarturistorter som exempelvis Öland och Gotland.  
 
I övriga delar av Sverige kan man surfa i 3G-hastiget upp till 384 kbit/s. Alla kunder kan gå in på Tele2s 
täckningskarta för att se vilket nät som finns tillgängligt just där de befinner sig. Se tele2.se/tackning.  
 
Tele2 Mobilt Bredband Turbo-3G 
      
Månadsavgift:  99 kr  159 kr*  
Inträdesavgift:  295 kr      0 kr** 
Modem:   595 kr      0 kr **  
Bindningstid:  12 mån  18 mån 
Datamängd:   1 GB/mån  5 GB/mån 
Tele2 förbehåller sig rätten att sänka överföringshastigheten om användandet överstiger 1 GB/mån alt. 5 
GB/mån. 
 
*Erbjudandet finns endast tillgängligt via tele2.se 
** Gäller under kampanjperioden till 1 juni 2008 
 
För mer information om priser och villkor, se tele2.se 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2, tel: 070- 426 4707 eller Pernilla Oldmark, 
Informationschef Tele2, tel: 070-426 45 45  
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel 
telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 25 miljoner kunder i 15 länder. 
Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, 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 
43,4 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. 
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