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Tele2 lanserar fast pris för mobilsamtal till Norden
Tele2 lanserar ett fast pris för företag som ringer mobilsamtal från Sverige till
övriga nordiska länder. Med Fastpris Norden går det att ringa och skicka SMS
och MMS, fritt till de nordiska länderna för 499 kronor i månaden.
Tele2 har sedan tidigare ett fastpriserbjudande på 399 kr i måndaden för företag som
ringer inom Sverige. Som första operatör utökar Tele2 nu erbjudandet att gälla även
samtal från Sverige till övriga nordiska länder.
- Många kan säkert känna oro över att kostnaderna rusar iväg efter att ha ringt ett antal
mobilsamtal till utlandet. Med ett fast månadspris blir det en betydligt bättre
kostnadskontroll, även för den som ringer till våra nordiska grannländer, säger
Markus Täkte, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2 Sverige.
En enhetlig nordisk teletaxa är något som efterfrågats av många svenska företag,
särskilt av företag som har såväl kontor och egen verksamhet, som kunder eller
partners i Danmark respektive Norge.
- När vi lanserade ett fast pris för mobilsamtal förra året, upptäckte vi snabbt att det är
en prismodell som företagen uppskattar. Därför känns det naturligt att vi nu vidgar
gränserna och låter erbjudandet omfatta hela Norden, säger Markus Täkte.
Läs mer om tjänsten Fastpris Norden på 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 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, kabelTV 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.

