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Tele2 och Comviq erbjuder sina
kontantkortskunder att kostnadsfritt
wappa via GPRS
Tele2 gör det nu möjligt för alla Comviq kontantkortskunder att utan extra kostnad
nå mobila tjänster via GPRS. Erbjudandet gäller från och med idag. Tele2/Comviq
är ensamma om att erbjuda kontantkortskunder att kostnadsfritt använda GPRS.
-

Vi erbjuder våra kontantkortskunder möjlighet att kostnadsfritt nå våra mobila
tjänster, tex e-post och chat, via wap över GPRS. Vi gör detta för att ge ännu fler av
våra kunder möjlighet att använda vårt tjänsteutbud via GPRS, säger Karl-Johan
Nybell på Tele2.

Tele2 kommer att fortsätta att presentera nya innehållstjänster för att möta kundernas
behov. Användningsområden är många - till exempel att läsa och skicka e-post på mobilen,
att chatta med vännerna, läsa nyheterna eller ta del av senaste skvallret, få veta vädret inför
helgen, boka biobiljetter, hämta vintips medan man köar på systemet eller få färska resultat
från viktiga matcher eller sporthändelser. Ytterligare samarbetsavtal med nya
innehållsleverantörer är på gång.
Erbjudandet gäller t o m 31/10 2002. Därefter gäller ordinarie låga priser. För att teckna
tilläggstjänsten GPRS kontaktar kunden Kundservice eller besöker en Tele2/Comviqåterförsäljare. Man kan också beställa tjänsten genom att gå in på www.comviq.se eller
www.tele2.se.
Dessutom förlänger Tele2 erbjudandet för sina abonnemangskunder att använda GPRS
kostnadsfritt. Erbjudande förlängs från och med 1 juni och gäller t o m den 31/10 2002.
Tele2 tar under denna tid ingen månadsavgift för de kunder som har skaffat tilläggstjänsten
GPRS till sitt Tele2/Comviq-abonnemang.
För mer information, kontakta: Karl-Johan Nybell, Product Management, 08-5626 40 00
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder
fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över
15,6 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C
Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling
av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt Optimal Telecom, med
lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger,
tillsammans med MTG, Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under
kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnet TLTO.

