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Snacka mer för mindre pengar med nytt abonnemang från
Tele2
– Endast 19 öre per minut och per SMS med nya Tele2 Snackis
Tele2 lanserar idag ett nytt mobilabonnemang med det otroligt låga priset 19 öre per minut
för samtal och 19 öre per SMS, dygnet runt till alla nät inom Sverige. Med Tele2 Snackis
lanseras också ett helt nytt koncept där kunden själv kan styra minutpriset genom hur lång
tid han eller hon väljer att teckna sitt abonnemang. Minutpriset varierar mellan 19 öre och
59 öre beroende på bindningstiden.
- Vi är stolta över att lansera ett nytt abonnemang där valfrihet står i centrum. Vi har lyssnat
på våra kunder som vill ha ett betydligt lägre minutpris mot en längre bindningstid. Med
Tele2 Snackis kan vi erbjuda våra kunder ett lågt minutpris som dessutom blir lägre ju
längre kunden väljer att binda sig, säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på
Tele2.
Undersökningen* som Tele2 gjort visade att nära hälften av kunderna bedömer att de ringer
och SMS:ar lika mycket, varför ett lågt pris på både samtal och SMS är viktigt. Nästan
70 % menade också att mobilabonnemangets utformning och pris är viktigare än en
subventionerad telefon, när de väljer mobilabonnemang.
Tele2 Snackis möter samtliga dessa behov med riktigt låga priser på både SMS och samtal.
Väljer kunden att inte ha någon bindningstid alls är SMS- och minutavgiften 59 öre, vid 12
månaders bindningstid 39 öre och 19 öre om kunden i stället väljer att binda abonnemanget
i 24 månader. I det nya abonnemanget lanseras även en ny debiteringsform där kunderna
debiteras per påbörjad samtalsminut.

Priser Tele2 Snackis
Minutavgift/SMS 24-månaders bindningstid

19 öre

Minutavgift/SMS 12-månaders bindningstid

39 öre

Minutavgift/SMS obundet abonnemang

59 öre

Öppningsavgift/samtal

69 öre

Månadsavgift att ringa för

99 kr

För mer information och villkor för Tele2 Snackis, vänligen besök www.tele2.se
* webbenkät i november 2007 med 3848 respondenter.
_____________________________________________________________________

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 Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel
telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. 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 Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och
presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.

