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Tele2 sänker mobilpriset hem till Sverige med över 60 procent 
– Rekordlågt sommarpris från 17 populära semesterländer i Europa med Comviq 
Kontant Amigos 
 
I sommar blir det extra billigt att ringa hem till sina nära och kära från utlandssemestern. 
Tele2 sänker priset till 2,95 kronor per minut från 17 av de vanligaste 
semesterdestinationerna i Europa med Comviq Kontant Amigos. Priset gäller såväl till det 
fasta nätet som till mobiltelefoner i Sverige, oavsett operatör. Det innebär att minutpriset 
från länder som Italien, Grekland, Kroatien och Turkiet har sänkts med upp till 63 procent, 
jämfört med ordinarie pris på mellan 5,50 kronor upp till 7,93 kronor per minut.  
 
– I sommar inför vi semesterpriser för våra Comviq Kontant Amigos-kunder. Med ett och 
samma låga minutpris till alla telefoner i Sverige från de mest populära semesterländerna 
blir det enkelt att ha koll på vad det kostar att ringa hem, säger Thomas Ekman, ansvarig 
för privatmarknaden på Tele2 i Sverige.  
 
Alla Tele2Comviqs kontantkortskunder kan ta del av de sänkta priserna genom att köpa 
värdebeviset Amigos. Inom Sverige gäller samma priser som tidigare för Amigos med       
0 kronor per minut till Tele2Comviq-mobiler och 69 öre per minut till övriga operatörer 
samt det fasta nätet i Sverige. Comviq Kontant Amigos har dessutom mycket 
konkurrenskraftiga priser på samtal från mobilen i Sverige till utlandet, med priser från 45 
öre per minut.  
 
De nya priserna för samtal från utlandet till Sverige gäller från och med idag och till och 
med den 31 augusti 2007. De länder som omfattas av prissänkningen är: Belgien, Kroatien, 
Cypern, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Holland, 
Norge, Polen, Portugal, Spanien, Turkiet och Storbritannien. 
 
Priser Comviq Kontant Amigos 
Till Tele2Comviq-mobiler i Sverige  0 kr/min 

Till utlandet från Sverige    från 45 öre/min 

Från utlandet till Sverige    2,95kr/min (för ovan nämnda länder) 

Till övriga operatörer/fasta nätet i Sverige  69 öre/min 

Öppningsavgift (från Sverige och ovan 

nämnda länder)     69 öre/samtal 

SMS från Sverige     49 öre/st 

MMS från Sverige    1,69 kr/st 

SMS från utlandet    3,50 kr/st 

För mer information, se www.tele2.se.  
_____________________________________________________________________ 
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 
 
 
 

http://www.tele2.se/


 
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. 


