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Magnus Uggla sjunger först i Tele2s mobiler 
– 7-25 september säljer Tele2 exklusivt nya singeln ”Pärlor åt Svin” 
 
Tillsammans med Ema Telstar och Roxy Recordings bryter nu Tele2 ny mark för musik i 
mobilen. Från och med idag, fredag den 7 september, kan Tele2s kunder exklusivt ladda 
ned Magnus Ugglas nya singel ”Pärlor åt Svin” via portalen i mobilen (mobil.tele2.se) eller 
via Teles2 hemsida. Det är hela nitton dagar innan singeln släpps till handeln.  
 
Singeln kostar 15 kronor och kan laddas ned både till mobilen och till datorn. För de som 
vill lyssna på fler låtar av Uggla, finns alla hans äldre alster att tillgå via den speciella 
musikkanalen Uggla-unlimited som nås via portalen i mobilen. 
 
”Pärlor åt svin” är första singeln från Ugglas kommande skiva som släpps den 24 oktober.  
 

– Magnus Uggla är en folkkär artist med en bred publik ute i landet. När vi erbjöd 
våra kunder förköp på biljetterna till Magnus Ugglas kommande höstturné var 
gensvaret enormt. Därför är vi stolta att kunna lansera hans senaste singel först av 
alla till våra kunder, säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 
Sverige.  

 
Dagens singelsläpp för Tele2s kunder är en av aktiviteterna i ett exklusivt samarbete mellan 
Tele2, Ema Telstar och Roxy Recordings. Tidigare har kunderna fått förköpsrätt på biljetter 
till Ugglas höstturné och fler spännande aktiviteter kommer presenteras under hösten. För 
mer information om nedladdning och biljettförsäljning, se www.tele2.se/jippo.  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, 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. Vi har 29 miljoner kunder i 20 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. 
Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och 
uppvisade en vinst (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor. 
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