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Tele2Comviq först med kostnadsfria SMS i eget nät  
– Comviq Kompis ger SMS, MMS och röstsamtal för 0 kronor till 3,5 miljoner mobiler  
 
Nu sänker Tele2Comviq priserna på abonnemanget Comviq Kompis och är först på 
marknaden med att erbjuda kostnadsfria SMS och MMS inom det egna nätet. 
Samtalspriserna till Tele2Comviq-mobiler är fortsatt 0 kronor i minuten, samtidigt som 
minutpriserna till övriga mobiloperatörer och till det fasta nätet i Sverige sänks med 
nästan 60 procent, från 1,69 kr till 69 öre. 
 
– Det är roligt att kunna erbjuda riktigt bra Kompis-priser och vara först på marknaden med 
kostnadsfria SMS och MMS till våra 3,5 miljoner kunder, säger Thomas Ekman, ansvarig för 
privatmarknaden på Tele2Comviq. Dessutom rekordsänker vi priserna till övriga nät vilket 
gör det här till ett av våra starkaste erbjudanden någonsin. Därför tror vi att konsumenterna är 
beredda att betala en låg månadsavgift på 49 kronor för att ta del av de allra lägsta priserna. 
 
Nya Comviq Kompis kombinerar det bästa hos Tele2Comviqs två succékoncept Knock-Out 
och Kompis. Därmed får kunderna både låga och enkla priser och kostnadsfria samtal i eget 
nät, som dessutom ytterligare förstärks med kostnadsfria SMS och MMS.  
 
Priserna gäller för alla som nytecknar sig för abonnemanget Comviq Kompis från och med 
idag, torsdagen den 16 mars. Comviq Kompis finns både för 3G och 2G och kan beställas 
direkt på Tele2s hemsida eller tecknas hos någon av Tele2s återförsäljare.  
 
Priser för Comviq Kompis 
Minutpriser till Tele2Comviq-mobiler 0 kr 
SMS till Tele2Comviq-mobiler 0 kr 
MMS till Tele2Comviq-mobiler 0 kr 
Minutpriser till övriga nät (fast och mobilt)  69 öre 
SMS till övriga nät 69 öre/st 
MMS till övriga nät 1,69 kr/st 
Öppningsavgift samtal 69 öre 
Månadsavgift 49 kr 
 
Priserna gäller inom Sverige. I månadsavgiften ingår 3 000 fria SMS eller MMS per månad inom Tele2Comviqs 
nät. Därefter kostar SMS och MMS 69 öre per styck i det egna nätet. Inträdesavgiften för abonnemanget Comviq 
Kompis är 99 kronor. Abonnemanget har en uppsägningstid på 3 månader. En faktureringsavgift om 24 kr 
tillkommer (0 kr med autogiro eller e-faktura). För fullständiga 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 40 00 eller 
Tele2 Mediaservice 08-5626 4626 
 
Tele2Comviq är en del av Tele2, 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 23 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. 
 


