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Tele2 först med Mobilt Bredband via USB
– Surfa enkelt från vilken dator som helst med ny 3G-pinne som får plats i fickan
Som första operatör i Sverige lanserar nu Tele2 ett 3G-modem för Mobilt Bredband
som ansluts via USB-porten. Tekniken är helt ny och innebär att Tele2 Mobilt
Bredband, som fick bäst-i-test i tidningen Mobil i
juni, nu fungerar på alla nyare datorer – både
bärbara och stationära, PC och Mac. Allt som
behövs för att surfa med det nya 3G-modemet är
en dator utrustad med en USB-port.
– Nu kan fler dra nytta av våra låga priser på
Mobilt Bredband genom att vi lanserar ett 3Gmodem som alla kan använda, säger Thomas
Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2.
Nu går det att ta med sig Internetuppkopplingen i
fickan och surfa från vilken dator som helst. Dessutom blir Mobilt Bredband för första
gången ett alternativ till uppringt Internet eller bredband för den vanliga datorn
hemma.
Den nya USB-tekniken är en stor förbättring jämfört med PC-kort som kräver en
bärbar dator med särskild PC-kortplats. Det är dessutom ännu enklare att komma
igång, i och med att installationen sköts automatiskt första gången modemet pluggas
in i USB-porten. All datatrafik är krypterad, vilket gör att det är säkert att surfa med
Mobilt Bredband.
Fakta om det nya 3G-modemet:
• 3G-modemet ansluts till Internet via mobilnätet, med hastigheter på upp till 384 kbit/s i 3Gnätet och upp till 80 kbit/s i GSM/GPRS-nätet
• 3G-kommunikationen är krypterad och ger en egen skyddad förbindelse till Internet.
• 3G-modemet installeras automatiskt när det pluggas in i USB-porten
• Modemet är även kompatibelt med den kommande 3G-standarden HSDPA
• 3G-modemet går att använda på Mac genom drivrutiner som kan laddas ned från nätet.
• Systemkrav: Windows 2000/Windows XP alt. Mac OS X
• 3G-modemet är av märket Huawei
Prislista Mobilt Bredband (samma prislista gäller för både 3G-modem och PC-kort)
Inträdesavgift
3G-modem för USB
Månadsavgift
Datatrafik (inom Sverige) upp till 1 GB/månad
Datatrafik över 1 GB
Bindningstid

295 kr
995 kr
169 kr
0 kr
1,49 kr/MB
12 mån

Tele2 Mobilt Bredband finns att köpa via hemsidan i Tele2s webbutik eller hos Tele2s återförsäljare i
hela Sverige. Alla priser är inklusive moms. Mobilt Bredband kan även tecknas av företagskunder. För
mer information om Mobilt Bredband, gå in på www.tele2.se/mobiltbredband.
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För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, 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.

