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Tele2s Turbo-3G är billigast på den svenska marknaden 
- De 10 000 första kunderna får dessutom modemet på köpet  
 
Tele2 lanserar idag Sveriges lägsta priser för Turbo-3G med mobilt bredband. För endast 189 
kronor i månaden kan nu nya och befintliga kunder surfa i Turbo-3G-hastighet upp till 7,2 
Mbit/s där nätet är utbyggt.  
 
– Bara en kan vara billigast och det är vi, säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarkanden 
på Tele2. Med vår prislista för Turbo-3G har vi lyckats lägga oss på en prisnivå som är 
mycket konkurrenskraftig och inte nog med det, nu ger vi de 10 000 första kunderna modemet 
på köpet. 
 
Idag finns Turbo-3G tillgängligt i Stockholm, Göteborg och Malmö samt på cirka 15 
skidorter, vilket utgör ca 30 procent av den svenska befolkningen. Under sommaren 2008 
beräknas Tele2s och Telias gemensamma Turbo-3G-nät täcka de flesta större orter och städer 
med fler än 10 000 invånare, flygplatser samt sommarturistområden som exempelvis Öland, 
Gotland, västkusten och Stockholms skärgård. Det betyder att över 6 miljoner svenskar 
kommer att kunna använda Tele2 Turbo-3G upp till 7,2 Mbit/s.  
 
–  Vi är mitt uppe i utbyggnaden av Turbo-3G-nätet och satsar direkt på en hastighet upp till 
7,2 Mbit/s överallt där vi bygger ut, säger Thomas Ekman.  
 
Tele2 fortsätter att vara den prisledande operatören med sina genomgående låga priser på alla 
abonnemangsalternativen. Fram till den 6 april 2008 eller så länge lagret räcker, får alla nya 
kunder som tecknar sig för ”Mobilt bredband 7,2 Mbit/s” och ”Mobilt bredband Plus” 
modemet på köpet.  
 
Tele2 erbjuder nu tre olika abonnemang för mobilt bredband: 
Mobilt bredband 0,384 Mbit/s  99 kr/månad 

Mobilt bredband 7,2 Mbit/s   189 kr/ månad 

Mobilt bredband Plus 

(Med 1,4 Mbit/s i upplänkshastighet*) 279 kronor/månad   

 
Befintliga kunder kan utan extra kostnad uppgradera sitt abonnemang till Turbo-3G, på 
www.tele2.se/uppgradera  
 
Aktuell täckningskarta för 3G- och Turbo-3G-täckning finns tillgänglig på 
www.tele2.se/tackning 
 
För mer information och villkor, se www.tele2.se 
 
* Tele2 Mobilt bredband Plus tillhandahåller en snabbare hastighet vid uppladdning eller 
överföring av datatrafik (datatrafik uppströms) upp till 1,4 Mbit/s. Bra för den som ofta 



skickar tunga filer och dokument. De övriga Tele2-abonnemangen för mobilt bredband 
erhåller en hastighet uppströms upp till 0,384 Mbit/s. 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för Privatmarknaden på Tele2 Sverige, tel. 08-56 26 47 07 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.  
 
 
 
 


