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Obegränsad surf på mobilt bredband till rekordlågt pris 
– Tele2 låter dig surfa så mycket du vill för 99 kronor i månaden 
 
Tele2 lanserar idag obegränsad surf på mobilt bredband och sänker samtidigt 
månadskostnaden från 169 kronor till 99 kronor i ett år. Målsättningen är att det ska bli 
enklare, billigare och tryggare att använda det mobila bredbandet när användaren inte 
behöver fundera över sin dataförbrukning eller hur länge man varit uppkopplad. 
 
– Tanken är att det mobila bredbandet ska användas på samma sätt som vanligt bredband, 
det vill säga att kostnaden är densamma oavsett hur mycket man surfar, säger Thomas 
Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2. Med vår nya prissättning ökar vi helt 
enkelt tryggheten för kunden. 
 
Tele2 Mobilt bredband fick nyligen utmärkelsen ”Bäst i test” av tidningarna PC För Alla 
och Mobil. Av tidningen Mobil har Tele2 även fått utmärkelsen ”Sveriges bästa 3G-
täckning”. Den goda täckningen gör att det finns förutsättningar för att alltid ha en bra 
uppkopplingshastighet. 
 
– Den nya prissättningen i kombination med vår starka täckning och att produkten är 
enkel att använda, tror jag gör att många kommer att överväga den som ett alternativ i 
sommarstugan eller i båten i år, säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på 
Tele2. 
 
Tele2 Mobilt bredband är enkelt att använda och installera. Bredbandet ansluts via USB 
och passar därför de flesta datorer som finns idag. Första gången användaren pluggar in 
modemet i datorn installeras programvaran automatiskt på någon minut. Maximal 
nedladdningshastighet är 384 Kbit per sekund. Modemet är vidare förberett för den 
kommande 3G-standarden HSPA (s.k. turbo-3G). 
 
Erbjudandet gäller från och med idag, och till och med den 15 juni 2007. Tele2 Mobilt 
bredband finns att köpa i Tele2s webbutik, hos kundservice samt inom kort hos 
återförsäljare. Alla som tecknar abonnemanget får en nöjd-kund-garanti. Garantin ger 
pengarna tillbaka om man inte är nöjd med produkten inom trettio dagar från leverans. 
 
Nya priser Tele2 Mobilt bredband 
 
Månadsavgift med fri surf (inom Sverige) 99 kr (i 12 månader, därefter 199 kr) 

Engångskostnad modem   1195 kr alt. 100 kr/månad i 12 mån 

Inträdesavgift    295 kr 

Bindningstid     18 mån  
 
För mer information om priser och villkor, se www.tele2.se  
 
Vid önskemål om test av Tele2 Mobilt bredband, vänligen kontakta 
press.relations@tele2.com 
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_____________________________________________________________________ 
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. 
 


