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Tele2Comviq revolutionerar Mobilt Bredband och ger 
rekordlåga priser på mobiltelefoni 
 
– Surfa med datorn i 3G-nätet för endast 169 kr/månad och ring till utlandet för 17 
öre/minut 
 
Tele2Comviq sänker idag priserna på Mobilt Bredband, som gör det möjligt för 
kunderna att surfa mobilt med sina bärbara datorer i Tele2Comviqs 3G-nät. 
Erbjudandet innehåller förutom Mobilt Bredband ytterligare ett SIM-kort, så att 
kunderna även kan ringa med sin mobiltelefon för 0 kronor per minut till 
Tele2Comviqs 3,5 miljoner mobilkunder. Dessutom ringer kunderna till fasta 
telefoner både inom Sverige och i utlandet* för endast 17 öre per minut. Alla priser 
gäller när kunderna ringer eller surfar i Sverige. 
 
– Vi vill ge något extra till kunder som både surfar mobilt och ringer med oss. För att 
uppmuntra dem att klippa kablarna fullt ut på all kommunikation erbjuds de nu en 
prisnivå som konkurrerar med både fast telefoni och fast internetuppkoppling, säger 
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2. Nu ger vi dem chansen att 
bli helt mobila, till rekordlåga priser.  
 
I paketet ingår ett PC-kort, programvara och ett headset för den bärbara datorn samt 
två SIM-kort för 3G, ett till datorn och ett till mobiltelefonen. SIM-kortet passar i 
både 2G- och 3G-telefoner. Mobilt Bredband kan användas med full hastighet, upp till 
384 Kbit/s, inom 3G-nätet och med upp till 80 Kbit/s, inom GSM/GPRS-nätet. Mobilt 
Bredband kan köpas på Tele2s hemsida (www.tele2.se) samt hos Tele2s återförsäljare 
över hela Sverige. 
 
 
Pris Mobilt Bredband 
Månadsavgift Mobilt Bredband   
inklusive 1GB datatrafik/månad: 

169 kronor  

 

Samtalspriser 
Minutavgift till Tele2Comviq-mobiler:   0 kronor 
Minutavgift till alla fasta telefoner inom Sverige 
samt till utlandet*: 

17 öre 

Minutavgift till övriga mobiler i Sverige och utlandet*: 1, 69 kronor 
Öppningsavgift:  69 öre per samtal 
 



 

 

Övriga priser 
Inträdesavgift Mobilt Bredband: 295 kronor 
PC-kort: 995 kronor 
 
Mobilt Bredband har en bindningstid på 12 månader. Om kundernas surfning skulle överstiga den 
kostnadsfria gränsen på 1GB datatrafik per månad, faktureras överstigande datatrafik med 1,49 kronor 
per MB. En faktureringsavgift om 19 kronor tillkommer (0 kr med autogiro eller e-faktura). 
Erbjudandet gäller även företagskunder och då är priserna exklusive moms.  
 
*De länder som för närvarande omfattas av erbjudandet är Danmark, Finland, Norge, Island, Estland, 
Tjeckien, Nederländerna, Nordirland, Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Irland, Kroatien, 
Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Polen, Slovenien, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland, Ungern, 
Österrike, Storbritannien, Kanada och USA. För fullständiga priser till andra länder samt övriga 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. Vi strävar efter att alltid erbjuda marknadens 
bästa priser. Med unika värderingar som grund, levererar Tele2 billig och enkel telekom för alla 
européer. Vi har över 30 miljoner kunder i 23 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom 
områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanätstjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Våra 
konkurrenter är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck 
och är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen. Under år 2004 omsatte bolaget 43 miljarder kronor 
och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. 
 
 


