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Samarbete mellan Tele2 och HSB ger billigare telefoni till
HSB-medlemmar
– Lägre månadsavgift på hemtelefonen och fri inträdesavgift och ringpott på
Comviq Knock-Out
Tele2 har inlett ett samarbete med HSB för att kunna erbjuda HSBs medlemmar ännu
bättre priser på telefoni. Genom samarbetet får medlemmarna stora rabatter på Tele2s
redan låga priser på både fast och mobil telefoni.
– På Tele2 vill vi alltid erbjuda de enklaste och bästa priserna till våra kunder. Genom
att HSB företräder så många medlemmar har vi kunnat pressa våra redan låga priser
ytterligare just för dem, säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på
Tele2.
Samarbetet innebär att HSB-medlemmar slipper inträdesavgiften på mobilabonnemanget Comviq Knock-Out samt får 100 kronor i ringpott, vilket ger en
sammanlagd rabatt på 199 kronor. Comviq Knock-Out har de bästa minutpriserna på
mobiltelefoni med endast 49 öre dygnet runt till alla nät.
För fast telefoni innebär samarbetet att medlemmar som tecknar Tele2 Kompis Fritid
endast betalar 19 kronor i månadsavgift, istället för 29 kronor. De får då ringa för 0
kronor per minut på kvällar och helger till alla fasta telefoner i Sverige och till 3,5
miljoner Tele2Comviq-anslutna mobiler.
Flertalet av HSBs 33 regionala föreningar medverkar i samarbetet. Medlemmarna kan
ta del av Tele2s erbjudande genom en rad olika kanaler, bland annat via Tele2s
hemsida på www.tele2.se/hsb. HSB informerar om erbjudandet på hemsidan
www.hsb.se samt i tidningen Vår bostad. Tele2 kommer tillsammans med HSB även
att informera om erbjudandet lokalt hos de regionala HSB-föreningar som deltar i
samarbetet. 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
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 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.

