
 
 
 
Tele2s Mobilt Bredband bäst i test  
 
– Enkelhet och låga priser gör Tele2 till vinnare i tidningen Mobils test* 
 
Tele2 får högsta betyg i ett jämförande test mellan de ledande operatörernas PC-kort. Tele2 
Mobilt Bredband får genomgående höga poäng i testet vad gäller såväl funktion som 
användarvänlighet och pris. Den enkla installationen och det låga priset är de två avgörande 
faktorerna som gör Tele2 till testets vinnare.  
 
– Enkelhet och låga priser är det vi alltid strävar efter, så därför är vi extra glada över att vi 
utmärkte oss inom dessa områden i Mobils test, säger Thomas Ekman, ansvarig för 
privatmarknaden på Tele2. Vi vet att både privatpersoner och företag vill hålla ner 
kostnaderna och sedan vi revolutionerade priserna på Mobilt Bredband tidigare i år har vi 
gjort det möjligt för alla att koppla upp sig när och var de vill. 
 
Med Mobilt Bredband är det möjligt att surfa med sin bärbara dator via mobilnätet. På så sätt 
behöver inte användaren vara beroende av vare sig modem eller nätanslutning. Tele2 har 
sedan tidigare också vunnit tidningen Mobils test av de svenska 3G-näten, vilket ger 
användarna av Tele2 Mobilt Bredband bästa möjliga täckning. 
 
– Intresset för Mobilt Bredband är stort, eftersom det är ett enkelt och prisvärt sätt att surfa på 
resande fot, säger Thomas Ekman. Kunderna har varit väldigt nöjda med den här tjänsten, 
som för många är den enda möjligheten att koppla upp sig när de befinner sig i 
sommarstugan, husvagnen eller båten.  
 
Prislista Mobilt Bredband 
Inträdesavgift  295 kr 
PC-kort  995 kr 
Månadsavgift  169 kr 
Datatrafik (inom Sverige) 
Upp till 1 GB/mån 0 kr 
Datatrafik över 1 GB 1:49 kr/MB 
Bindningstid  12 mån 
 
* Mobil, nr 6 2006 
 
Mobilt Bredband kan även tecknas av företagskunder och då är priserna exklusive moms. För mer information 
om Mobilt Bredband, gå in på www.tele2.se/mobiltbredband.  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 47 07 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/mobiltbredband

	Tele2s Mobilt Bredband bäst i test
	Prislista Mobilt Bredband


