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Tele2 Mobilt Bredband säljs hos Apple Premium Resellers 
– Tele2 blir första operatör in hos Apples återförsäljare 
 
Som första operatör kommer Tele2 att ha Mobilt Bredband med i sortimentet hos Apple 
Premium Resellers, Apples lokala oberoende återförsäljare. Samarbetet mellan Tele2 och 
återförsäljarna inleds med ett erbjudande där kunderna bjuds på inträdesavgiften på 295 
kr om de beställer Tele2 Mobilt Bredband innan midsommar. Erbjudandet är en del av en 
annonskampanj för MacBook. Kampanjen drar igång idag i Aftonbladet, Metro och DN 
På Stan. 
 
– Vi är glada över det här samarbetet, som innebär att det går att köpa Tele2s populära 
tjänst Mobilt Bredband direkt hos Apples återförsäljare. Kunderna kan sedan surfa 
obegränsat med sin MacBook när och var som helst i Sverige, med riktigt bra täckning 
och till marknadens lägsta priser, säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på 
Tele2.  
 
Tele2 Mobilt Bredband fick nyligen utmärkelsen ”Bäst i test” av tidningen PC För Alla, 
där lågt pris, enkel installation och bra täckning utpekats som vinnande faktorer. Den 
goda täckningen gör att det finns förutsättningar för att alltid ha en bra 
uppkopplingshastighet, upp till 384 Kbit per sekund i 3G-nätet. Tele2 lanserade nyligen 
obegränsad surf på mobilt bredband med en fast månadskostnad på 99 kronor/månad 
första året och därefter 199 kronor/månad. 
 
Om Apple Premium Resellers 
Apple Premium Resellers är fristående butiker som har ett tätt samarbete med Apple. Det finns 25 Apple 
Premium Resellers i hela Sverige, alla belägna centralt i större orter. Läs mer på www.apple.com/se/buy/apr/.  
 
Priser Tele2 Mobilt Bredband  
Månadsavgift med fri surf (inom Sverige) 
 

99 kr/mån i 12 månader, därefter 199 kr/mån 

Engångskostnad modem 
 

1195 kr alt. 100 kr/mån i 12 mån 

Inträdesavgift  0 kr (Gäller vid beställning hos Apple Premium Resellers 
före den 22 juni. Ordinarie pris 295 kr) 

Bindningstid 
 

18 mån 

Mer information om Tele2 Mobilt Bredband finns på www.tele2.se/mobiltbredband.  
_____________________________________________________________ 
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 22 
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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