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Tele2 satsar på helhetskunder
Tele2 satsar på att Connect2Internet-kunderna också ska bli 007-kunder, dvs
använda Tele2 för uppkopplingen mot Internet och även för övrig telefoni. För
kunderna innebär detta flera fördelar: Tele2 har billigare taxor, helhetsgreppet
gör att man inte är beroende av Telia för taxor på lokalsamtal, man kan utnyttja
korsfördelar som Nära & Kära och även ringa billigare med Comviq och
Tele2Mobil.

Alla Connect2Internet-kunder som också väljer att använda Tele2 som teleoperatör, dvs
koppla upp sig direkt till Tele2s modempool för att komma åt Internet, får surfa för
halva priset första månaden. Detta är ett led i att Tele2 satsar på att göra sina kunder till
helhetskunder – både för Internet och telefoni. I och med de nya avtalen för samtrafikpriser mellan teleoperatörerna kan Tele2 nu också erbjuda konkurrenskraftiga
priser på lokalsamtal – något som tidigare inte varit möjligt på grund av att Telia har
ensamrätt på accessnätet*.

- Vi tror att våra Connect2Internet-kunder kommer vilja använda Tele2
även för telefonin. Har man valt oss för Internet är det naturligt att vi
även sköter telefonsamtalen och själva uppringningen till vår
modempool. Utvecklingen går mot att man som kund vill ha en
leverantör för allt – det känns tryggt och man får ett helhetsgrepp om
kostnaderna, säger Fredrik Berglund, Marknadsdirektör på Tele2.

Just nu pågår en kampanj på Internet som direkt riktar sig till befintliga
Connect2Internet-kunder. En så kallad pop-up kommer upp när användarna kopplar upp
sig på nätet. Pop-upen berättar om introduktionserbjudandet och beskriver hur man ska
gå till väga för att byta till Tele2.
* Accessnätet är den sista biten av telenätet som leder in i våra hem. Än så länge är det Telia som har
ensamrätten på accessnätet vilket betyder att de allra flesta hushåll är direktanslutna till Telia.

Connect2Internet-kunder som väljer att byta till Tele2 följer beskrivningarna och
genom att bekräfta bytet är de sedan Tele2 007-kunder och ringer upp till Internet direkt
med Tele2.

På fakturorna från Tele2 ser kunderna vad som är telefonsamtal och vad som är
Internetsurfande. De kunder som också är Comviq-kunder eller Tele2 Mobil-kunder
kan vidarekoppla sina fasta telefoner till mobilabonnemanget till en kostnad av 40 öre
per minut på kvällar och helger.

Nya kunder som skaffar Connect2Internet-abonnemang får också detta erbjudande.

För mer information, kontakta:

NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
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