Pressmeddelande
2006-11-20

Tele2 utökar och prissänker tjänsten Mail i mobilen
Idag lanserar Tele2 en ny version av tjänsten Mail i mobilen för företag. Den nya
versionen har inga begränsningar i antalet användare, och är dessutom enklare
att administrera för såväl användare som företagets IT-avdelning. Samtidigt
sänks priset till 99 kronor i månaden per användare.
Allt fler företag har insett fördelarna med att kunna läsa och skicka e-post med hjälp
av mobiltelefonen. Därför har Tele2 också tagit fram en ny version av tjänsten Mail i
mobilen, som i flera avseenden skiljer sig från den tjänst som lanserades i våras.
- Den nya versionen är billigare för företaget och enklare för användarna. Med dagens
lansering flyttar vi fram Tele2s position när det gäller att möta företagens krav på
mobilitet, säger Markus Täkte, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2 Sverige.
Tele2 har testat den nya versionen på ett antal företag. En av testkunderna är
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), som låtit fem anställda testa Mail i
mobilen. Samtliga fem testpiloter har rörliga arbetsuppgifter men med olika
funktioner i företaget.
- Alla är överens om att det här är en underbar tjänst, och att de nu känner sig riktigt
mobila. Ett exempel är en av våra reparatörer som åker runt och gör underhållsarbeten
i våra fastigheter. Han behöver inte längre åka till kontoret bara för att läsa sin e-post,
säger Peter Carlsson, IT-ansvarig i SKB.
SKB har inte gjort några beräkningar på hur stora besparingar tjänsten innebär för
företaget, men enligt Peter Carlsson kommer man att fortsätta med tjänsten.
- Vi är idag 120 anställda, och jag skulle mycket väl kunna tänka mig att vi
implementerar tjänsten till alla som har mobiltelefon.
Det skulle i så fall innebära att SKB:s medarbetare kommer att kunna läsa och skicka
ett obegränsat antal e-postmeddelanden via mobilen – för 99 kronor i månaden per
användare.
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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 över
30 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.

