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Tele2 chocksänker priserna med nytt mobilabonnemang och 
kontantkort 
– Ring för 19 öre i minuten till alla nät med nya Tele2 Champion  
 
Tele2 sänker samtalspriserna på mobiltelefoni ytterligare genom att idag lansera Tele2 
Champion, ett nytt abonnemang och kontantkort med en samtalskostnad på 19 öre i 
minuten till alla nät. Tele2 Champions minutpriser är marknadens lägsta med 
samtalspriser som är upp till 60 procent lägre än det billigaste alternativet på marknaden 
idag*. Tele2 Champion är framtaget exklusivt för alla kunder som är eller blir 
fasttelefonikunder hos Tele2. 
 

– Med Tele2 Champion vill vi ge tillbaka en extra bonus till våra kunder som köper 
både fast- och mobil telefoni från oss, säger Thomas Ekman, ansvarig för 
privatmarknaden på Tele2. Det ska löna sig att köpa fler än en tjänst hos Tele2 
och billigare än så här kan man inte ringa mobilt inom Sverige idag. 

 
Målgruppen för Tele2 Champion är framför allt familjer med en eller flera mobiltelefoner 
som ringer mycket både från den fasta telefonen och mobilen. En familj, där barnen har 
en mobiltelefon och ringer mycket till alla nät, kan mer än halvera sina samtalskostnader 
genom att byta till Tele2 Champion.  
 
Samtalspriserna inom Sverige är desamma oavsett om kunden väljer abonnemanget eller 
kontantkortet. Kontantkortsalternativet kan dessutom erbjuda markandens lägsta 
utlandspriser från mobilen. Kontant Champion tankas enkelt på via den fasta telefonen 
hemma. Tele2 Champion och Kontant Champion kan tecknas via kundservice eller 
Tele2s webbutik från och med idag. 
 
Priser Champion (abonnemang och kontantkort): 
Minutpris dygnet runt till alla mobila och fasta nät i Sverige: 19 öre/minut 
SMS: 69 öre/styck 
MMS: 1,69 kr/styck 
Öppningsavgift: 99 öre/samtal 
 
*Enligt PTS Telepriskollen 4 dec 2006 

 
För mer detaljerad information om priser och villkor, se www.tele2.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 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.   

http://www.tele2.se/

