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Tele2 erbjuder gratis SMS för alla med Comviq Kontant Kompis 
– Skicka julhälsningar med mobilen för 0 kronor 
 
Alla Tele2s kunder som ringer med Comviq Kontant Kompis kan skicka obegränsat med 
SMS till 3,5 miljoner andra Tele2Comviqkunder helt gratis till och med den 31 januari 
2007. Tele2 vill på det här sättet ge en extra bonus till alla trogna Kontant Kompiskunder, 
och inspirera dem att skicka riktigt många jul- och nyårshälsningar med mobilen i år.  
 
Sedan tidigare kan alla Tele2s privatkunder dessutom skicka gratis MMS till alla mobiler 
i Sverige varje fredag året ut. 
 
– En hälsning via mobilen är enkel att skicka och ett bra alternativ för alla som inte har 
tid att klippa och klistra egna julkort, säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden 
på Tele2. Nu hoppas vi att så många som möjligt tankar sitt kontantkort med värdebeviset 
Kompis, så att det skickas rekordmånga julhälsningar med mobilen i år! 
 
Ordinarie pris för att skicka SMS med Kontant Kompis till andra Tele2Comviqkunder är 
19 öre per styck. Erbjudandet gäller alla som ringer med värdebeviset Kontant Kompis 
från och med idag den 20 november till och med den 31 januari 2007, och omfattar alla 
SMS skickade i Tele2Comviqs mobilnät. 
 
Priset för SMS till övriga operatörer är 99 öre per styck med värdebeviset Comviq Kontant Kompis. För 
fullständiga villkor och priser, se www.tele2.se. 
 
 
 

För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, tel. 08-5626 4707 
eller Tele2 Mediaservice 08-5626 4626 
 
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.   
 

http://www.tele2.se/

