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Kontantkortskunder hos Tele2 och Comviq får ränta
på korten
Från och med 2 oktober får Comviqs och Tele2s kontantkortskunder mer pengar att
ringa för. Alla kontantkunder får 5,5 procents ränta på innestående saldo. Räntan
gäller för samtliga kontantkortsformer, det vill säga Comviq Kontant, Comviq
Millennium samt Tele2Mobil Kontant. Tele2 och Comviq är först ut i branschen med
denna förmån på kontantkort.
-

Detta är ytterligare ett sätt att belöna våra kunder, säger Fredrik Berglund,
marknadsdirektör för Tele2 och Comviq.

Varje gång en befintlig eller ny kontantkortskund tankar på sitt kort med ett nytt värdebevis
hos Comviq eller Tele2Mobil, tillkommer ränta på beloppet. Gällande skatteregler innebär att
ränta över 99 kronor/år är skattepliktig. Om kunden uppnår denna gräns kommer kunden att
informeras om detta.
Att ha mobiltelefon med kontantkort innebär en möjlighet att börja ringa omedelbart efter köp,
att ha god kontroll på telefonkostnaderna samt en möjlighet att när som helst läsa av hur
mycket pengar som finns kvar att ringa för. Kunden betalar ingen månadskostnad och det
krävs ingen kreditupplysning.

För ytterligare information kontakta:
Tele2 – NetCom Mediaservice (dygnet runt): Tel 08-56 26 46 26
Besök gärna vår hemsida: www.comviq.se

NetCom AB, som bildades 1993, är ett pan-europeiskt telekommunikationsföretag som verkar inom
mobila GSM-tjänster, publik tele- och datakommunikation samt Internet under varumärkena Tele2,
Tango, Comviq och Q-GSM. NetCom har över nio miljoner kunder i 18 länder. NetCom driver även
Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, Optimal Telecom, 3C Communications samt
Transac. I koncernen ingår även C3 som erbjuder förutbetalda telefonkort för fast telefoni, och
Intellinet, en fast telefonitjänst med ”lägsta-pris-garanti”.
NetCom erbjuder kabelTV-tjänster i Sverige, Estland och Litauen under varumärkena Kabelvision,
Tele2 och C-Gates. NetCom hälftenäger Internetportalen Everyday.com genom ett joint venture
med Modern Times Group.
NetCom AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna NCOMA och NCOMB
samt på Nasdaq under symbolen NECSB samt inom kort NECSA.

