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Nu kan Tele2/Comviqkunder skicka MMS till alla
Idag blev det klart att Tele2/Comviqkunder och kunder hos Telia kan skicka MMS till
varandra. Därmed är det säkerställt att trafiken mellan Tele2/Comviq och Sveriges
största operatörer fungerar helt fritt. För några veckor sedan blev det klart att Tele2s
trafik för ljud- och bildmeddelanden till och från Vodafones nät också fungerar.
- Vi har varit angelägna om att driva på den här utvecklingen eftersom vi vet att våra
kunder vill använda MMS, säger Fredrik Berglund. Som Sveriges största
mobiloperatör på privatmarknaden måste vi se till att MMS uppfyller de önskemål
som kunderna har i form av användarvänlighet, tjänster och låga priser.
Tele2/Comviq har under året kontinuerligt lanserat nya MMS-tjänster till sina kunder.
Nyligen lanserade företaget kampanjen ”Mera Mobil” där alla telefoner som
paketerades inom ramen för kampanjen är förinställda för att kunna använda bland
annat MMS.
MMS-maskinen är exempel på en av de tjänster som nyligen introducerats av
Comviq, där användaren kan skapa och redigera sina egna bilder i ett webbaserat
verktyg för att sedan skicka som MMS. Med denna tjänst behövs inte en
kameratelefon för att kunna skicka egna foton, utan användaren kan ladda upp egna
digitala bilder i verktyget för att sedan redigera eller skapa en egen hälsning.

Tele2/Comviqkunder kan för närvarande skicka MMS gratis och gratiserbjudandet
gäller t o m den 30 juni i år.
* För att kunna skicka och ta emot MMS krävs att användaren har en telefon med stöd för MMS samt att MMStjänsten är aktiverad. Tele2/Comviqkunder kan aktivera MMS-tjänsten på www.comviq.se eller genom att
kontakta kundservice på 0200-22 20 40. De flesta nya telefonmodeller som lanseras har stöd för MMS såsom
exempelvis Sony Ericsson T681 och T300, Siemens C55, S55 samt Nokiamodellerna 3510i, 5100, 6619, 7210 och
7650.

För mer information, vänligen kontakta:
Karl-Johan Nybell, Ansvarig Product Management, Tele2 Sverige AB, Tel 08-5626 4302/
070-426 4302 eller Tele2 Mediaservice 08-5626 4626
Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster. Tele2 vänder sig till företag
och privatpersoner som sätter värde på smarta, prisvärda och flexibla kommunikationslösningar. På
område efter område har Tele2 utmanat och brutit monopolen på de skandinaviska telemarknaderna.
Idag är Tele2 det största paneuropeiska varumärket inom telekommunikation. Tele2 AB bildades 1993.
Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen och på Nasdaq.

