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Tele2 lanserar fastpris på all kommunikation för företag
- För första gången kan företag få bredband, fast- och mobiltelefoni till fast pris

Tele2 lanserar idag, som första operatör i Sverige, möjligheten för företag som använder
mobiltelefoni, fast telefoni samt ADSL att kunna köpa allt detta i ett enda paket och till
en fast kostnad per månad. Med Tele2 Fastpris kan företaget få bredband samt fast- och
mobil telefoni för en kostnad från 917 kronor per månad.

– Den här lanseringen kommer att innebära ett genombrott för fastpriskonceptet på
telekommarknaden, säger Markus Täkte, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2
Sverige.

Fastpris på mobiltelefoni, som redan finns för företagsanvändare, blev snabbt en succé,
när det lanserades för två år sedan. Med Tele2 Fastpris på all kommunikation, ges nu
små- och medelstora företag ytterligare möjligheter att få en ökad kontroll på
kostnaderna.

– Vi vet att företagen vill ha så bra kostnadskontroll som möjligt. Med det här
fastprispaketet minimeras riskerna för att det ska komma obehagliga överaskningar via
fakturan samtidigt som det blir väldigt enkelt att köpa, säger Markus Täkte.

Paketeringen baseras på marknadens lägsta fastpriser per tjänst – fast telefoni för 399 kr
och mobil telefoni för 399 kr i månaden. När det gäller bredband i fastprispaketet går det
att välja mellan olika hastigheter, där den billigaste kostar 119 kr för 0,5 Mbit/s vid
samtidigt tecknande av fast telefoni.

Tele2 Fastpris finns att köpa i Tele2s webbutik, www.tele2.se, eller hos närmaste
återförsäljare.

Prisexempel Tele2 Fastpris
Företaget kan välja vilket mobilalternativ och bredbandshastighet man vill ha och tillsammans med den
fasta telefonin, få allt i ett paket. Priserna nedan gäller för upp till fem användare. För fler användare blir
totalpriset ännu lägre.
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För mer information om priser och villkor, se www.tele2.se



_____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Markus Täkte, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 46 88
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 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.


