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Tele2s mobila bredband är bäst enligt tidningen PC för Alla 
 
Tele2s tjänst Mobilt bredband har återigen utsetts till marknadens bästa 3G-
baserade bredbandstjänst. Den här gången är det IDG-tidningen PC för Alla 
som ger betyget 9 på en 10-gradig skala. 
 
- Mycket glädjande att en så tung facktidskrift som PC för Alla, återigen ger oss det 
här erkännandet. Testet visar tydligt att Tele2 både har den bästa 3G-täckningen och 
det lägsta priset, säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 
Sverige. 
 
Så här fördelar sig betygen i PC för Allas test: 
Tele2  9/10 
3  8/10 
Telia  6/10 
Telenor 6/10 
 
PC för Alla konstaterar att bredbandet har blivit mobilt, och förklaringen är 3G-
teknikens utbyggnad. ”Genom att plugga in en liten dosa i din bärbara dator kan du 
surfa var du vill, oavsett om du söker dig till den svenska fjällen eller den spanska 
öknen”, skriver tidningen. 
 
I Sverige har Tele2 och Telia ett gemensamt 3G-nät som täcker 8.860.000 av 
befolkningen. Tele2 fortsätter med utbyggnaden av både GSM- och 3G-nätet, allt för 
att möta kundernas förväntningar på täckning och krav på kvalitet. 
 
Det är inte första gången som Tele2 utmärker sig i tester som berör mobilt bredband. 
Redan förra året utsåg tidningen Mobil Tele2s mobila bredband som marknadens 
bästa och mest prisvärda, PC för Alla rekommenderade tjänsten med betyget 8 av 10 
och tidningen MacWorld gav betyget 7 av 10. 
 
Läs hela artikeln i PC för Alla: http://www.idg.se/2.1085/1.94948# 
 
____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, tel. 070-426 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 för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 31 
miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, kabel-
TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff 
utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 
2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. 
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