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Nu kan Tele2/Comviqkunder skicka
MMS från utlandet
Från och med idag kan alla Tele2/Comviqs abonnemangskunder skicka MMS-
meddelanden och använda GPRS-tjänster från utlandet. Detta har möjliggjorts
genom att Tele2 nu har slutit avtal med ett antal operatörer i Europa. De länder
som initialt omfattas är Danmark, Norge, Österrike och Luxemburg. Inom kort
kommer även Tyskland, Italien och Storbritannien att inkluderas och fler länder
är på gång kontinuerligt under sommaren.

- För att MMS ska kunna bli en så bra tjänst som möjligt, är det självklart att
våra kunder ska kunna skicka bild- och ljudmeddelanden även när de är
utomlands. Därför är det angeläget att fler och fler länder omfattas så snabbt
som möjligt, säger Fredrik Berglund, VD för Tele2 Sverige.

Tjänsten gäller i dagsläget för Tele2/Comviqs abonnemangskunder. Ett liknande
erbjudande är under utveckling för kontantkortskunderna och kommer att lanseras
inom snar framtid.

Vad kostar det?
För att använda GPRS och MMS i utlandet behöver användaren söka den operatör i det
aktuella landet som Comviq/Tele2 har roamingavtal för GPRS med. Kostnaden för att skicka
ett MMS från utlandet baseras på den aktuella utländska operatörens volympris (kB pris) för
GPRS, plus det fasta styckepris som gäller för att skicka ett MMS inom Sverige. Eftersom det
för närvarande är kostnadsfritt att skicka MMS med Tele2/Comviq inom Sverige, betalar man
nu endast den lokala operatörens pris för överförd data när man skickar MMS från utlandet.
Att skicka MMS inom Sverige är kostnadsfritt fram till och med den sista augusti i år.

För information om de operatörer Tele2/Comviq har roamingavtal med, och deras respektive
prissättning, vänligen besök vår hemsida www.comviq.se.

För mer information, kontakta:
Fredrik Berglund, VD Tele2 Sverige AB, 08-5626 4000
Johanna Gunnarsson, Product Management, Tele2 Sverige AB, 08-5626 4000
eller Tele2 Mediaservice, 08-5626 4626

Comviq erbjuder mobiltelefoni. Comviqs affärsidé är enkel; att göra mobil telefoni tillgängligt för så
många som möjligt och till lägsta pris. Comviq är idag en av Sveriges ledande GSM-operatörer. I
Comviqs GSM-nät finns ett av världens bredaste tjänsteutbud. Vår målsättning är att alltid kunna
erbjuda våra kunder kvalificerade tjänster till ett bra pris. Comviq är en del av Tele2 AB, som bildades
1993.  Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen och på Nasdaq.


