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Använd namnet som mobilnummer hos Tele2  
– 0766-Jossan eller 0738-Philip som mobilnummer med nya tjänsten Guldnumret 
 
Idag lanserar Tele2 den nya tjänsten Guldnumret, där det för första gången är möjligt att 
skapa sitt eget mobilnummer av bokstavskombinationer. Man kan skapa ett guldnummer 
genom att använda de siffror som motsvarar bokstäverna i sitt namn eller smeknamn, 
precis som när man skriver ett SMS. Exempelvis motsvarar 0766-Jossan siffrorna 0766-
567726. En annan möjlighet kan vara att använda siffrorna i sitt hemtelefonnummer eller 
personnummer. Tanken är att ett guldnummer ska vara personligt och enkelt att komma 
ihåg. 
 

- Många använder ett och samma smeknamn överallt – som e-postadress, i 
onlinespel, på MSN eller i communities som Lunarstorm och Playahead. Med vår 
nya tjänst Guldnumret går det nu att använda det namnet även som mobilnummer. 
Bara fantasin sätter gränser för vilka ord- eller nummerkombinationer som man 
kan skapa, säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2.  

 
På webbsajten www.guldnumret.se går det att testa det namn eller ord man vill använda 
som mobilnummer och sedan beställa sitt önskenummer direkt. Priset för ett guldnummer 
är 199 kronor och då ingår ett Comviq Kontant startpaket (värde 99 kr). Kunden kan 
sedan välja vilken av Comviq Kontants fyra olika prisplaner som han eller hon vill ringa 
med.  
 

- Vi har laddat Guldnumret med hundratusentals nummer, men om man har ett 
önskenamn man verkligen vill använda så kan det vara värt att gå in och beställa 
det så snabbt som möjligt, fortsätter Thomas Ekman, ansvarig för 
privatmarknaden på Tele2.  

 
På Guldnumret.se lanserar Tele2 också Diamantnumret. Det är en serie mycket speciella 
och unika sifferkombinationer, t ex 0765-800 000 eller 0738-700 000. Nya unika 
nummerkombinationer kommer att släppas varje vecka. På sajten går det att se vilka 
nummer som är lediga och beställa dem. Precis som Guldnumret är Diamantnumret 
knutet till ett Comviq Kontantkort. Priset för ett diamantnummer är 499 kronor. 
 
För mer information om Guldnumret, se www.guldnumret.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 
 
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. 
 

http://www.guldnumret.se/

