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Tele2Mobil inför kraftiga prissänkningar

Tele2Mobil inför kraftiga sänkningar av både dag- och kvällspriser för samtliga abonnemang
förutom abonnemang för ramavtalskunder. Prissänkningen berör Tele2Mobils företagskunder
som har standardavtal och avser samtal till Comviq- och Tele2Mobil-nätet och till samtliga fasta
nät i Sverige. Avgiftssänkningen gäller från och med 1 mars.

-Med prissänkningen på som mest 30 öre dagtid och 1.20 kr kvällstid blir Tele2Mobil prisledande på
den svenska GSM-marknaden. Detta gynnar våra företagskunder som nu får än mer förmånliga
abonnemang, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör på Tele2.

Den nya avgifterna per avtalsform är:

T2
Samtalskostnader per minut till fasta nätet, Tele2Mobil och Comviq
Mån-Fre. 07.00-18.00 2.50 kr  (tidigare 2.80 kr). Sänkning: 0.30 kr.
Övriga tider 0.60 kr  (tidigare 1.80 kr). Sänkning: 1.20 kr.

T2 Max
Samtalskostnader per minut till fasta nätet, Tele2Mobil och Comviq
Mån-Fre. 07.00-18.00  1.70 kr  (tidigare 1.95 kr). Sänkning: 0.25 kr.
Övriga tider  0.60 kr  (tidigare 1.80 kr). Sänkning: 1.20 kr.

Datasamtal
Minuttaxa med T2-avtal
Mån-Fre. 07.00-18.00 2.50 kr  (tidigare 2.80 kr). Sänkning: 0.30 kr.
Övriga tider 0.55 kr  (tidigare 0.75 kr). Sänkning: 0.20 kr.

Minuttaxa med T2 Max-avtal
Mån-Fre. 07.00-18.00  1.70 kr  (tidigare 1.95 kr). Sänkning: 0.25 kr.
Övriga tider 0.55 kr  (tidigare 0.75 kr). Sänkning: 0.20 kr.

Samtliga priser är exkl. moms.

Från och med 1 april inför Tele2 en öppningsavgift om 40 öre på samtliga trafikslag.
-Öppningsavgiften kommer att ligga på samma nivå som Telias för att det skall bli lättare för kunden
att jämföra våra abonnemang och se vem som är billigast, säger Fredrik Berglund.

För mer information, vänligen kontakta:
Tele2 - NetCom Mediaservice tel: 08-5626 4626 (dygnet runt).
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