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Nu är det Turbo-3G fart i Skåne 
 
Tele2 satsar för fullt på utbyggnaden av Turbo-3G och nu kan även Skåne surfa i Turbo-3G-
hastighet. Turbo-3G finns nu i västra Skåne från Helsingborg och Landskrona i norr till 
Trelleborg i söder och utbyggnaden fortsätter. Under sommaren kommer också orter som 
exempelvis Båstad, Ystad, Simrishamn och Kristianstad att ha Turbo-3G. Övriga delar av 
Skåne täcks av det vanliga 3G-nätet. 
 
Turbo-3G betyder att de som surfar med mobilt bredband kan göra det med en hastighet upp 
till 7,2 Mbit/s. Detta att jämföra med ”vanligt 3G” som har en hastighet på upp till 0,384 
Mbit/s.  
 

– Vi satsar hårt på utbyggnadaden av Turbo-3G. Skåne är självklart prioriterat för oss 
eftersom det är en region med många invånare och företag, säger Niclas Palmstierna, 
VD för Tele2 Sverige.  

  
Mobilt bredband har snabbt blivit en succé i Sverige. Uppskattningsvis använder en halv 
miljon invånare i Sverige mobilt bredband och antalet ökar hela tiden. Tele2 har Sveriges 
billigaste mobila bredbandsutbud där Turbo-3G kostar 189 kronor per månad.   
 
Under hösten har Tele2 även satsat på att bygga ut och förstärka GSM-nätet i hela Skåne för 
ännu bättre täckning och kvalitet vid vanliga röstsamtal. 60 stycken nya basstationer har 
byggts för att täta GSM-nätet och uppnå en täckningsgrad på 99%.  
 

– Mycket handlar idag om det nya och snabba 3G-nätet, men majoriteten av alla 
svenskar ringer fortfarande sina mobilsamtal i det vanliga GSM-nätet, fortsätter Niclas 
Palmstierna. Därför är det viktigt att vi hela tiden ser till att kvalitetsförbättra även det.  

 
Aktuell täckningskarta finns på www.tele2.se/tackning, där det med några få knapptryck och 
en gatuadress enkelt går att se vilket nät som finns tillgängligt just där man befinner sig.  
 
För mer information om priser och villkor, se tele2.se 
 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 40 00 eller Tele2 Mediaservice 08-56 
26 46 26 
 
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.  
 
 


