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PRESSMEDDELANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gör dig redo för en avkopplad uppkopplad 
semester med Tele2 
 
Under sommarmånaderna ökar svenskarnas datatrafik som mest. Det syns när Tele2 
sammanställt datatrafiken för både privat- och företagskunder de senaste åren, och under 
2018 surfade kunderna som mest under juli. För att ge bäst förutsättningar till en uppkopplad 
semester delar Tele2 med sig av några användbara tips. 
 
1. Koppla ned jobb och koppla upp semesternöje 
Inför sommarsemestern är det bra att förbereda både sig själv och andra för ledigheten, en tid 
när många vill använda sin telefon till något annat än jobb. Förutom att lägga in ett autosvar på 
jobbmailen och meddela mellan vilka datum du kommer vara borta, så är ett tips att även ta bort 
pushnotiser från mail och andra jobbrelaterade appar. På så sätt har du full kontroll över om och 
när du vill svara på mail från hängmattan.  
 
2. Spara viktigt innehåll och frigör plats 
Säkerhetskopiera mobilen ifall något skulle hända med den under semestern. Då behöver du inte 
oroa dig för att bli av med bilder, videor och kontakter ifall telefonen glider ur cykelkorgen på 
väg till stranden. Passa dessutom på att frigöra plats för nya minnen i mobilen genom att spara 
bilder och videor i molnet, på datorn, eller med hjälp av appen Kiliaro, som är helt kostnadsfri för 
alla med Unlimited-abonnemang. Läs mer här. 
 
3. Sola, bada och surfa säkert i sommar 
Ska du utomlands i sommar finns det några saker som är bra att tänka på. Dels rent praktiska 
saker, som att kolla upp om det behövs en adapter extra till eluttagen i det specifika landet så de 
räcker för både mobilladdare och surfplatta. Om du kommer ligga på en strand eller på klippor 
nära vatten, var försiktig med uppkopplade prylar som inte är vattentåliga, och undvik att få in 
sand i uttag och högtalare. Glöm heller inte bort att det inte bara är du som kan bli överhettad, 
utan även mobilen. 
 
4. Undvik oväntade kostnader efter en uppkopplad utlandssemester 
Inom EU/EES så innebär det inga extraavgifter för dataroaming, så du kan surfa precis som 
hemma. Däremot skiljer sig priserna i länder som inte har avgiftsfri roaming, vilket är klokt att 
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undersöka i förhand. Du hittar aktuella priser här. Om du ser till att ladda ner dina favoritpoddar, 
Spotify-listor och Netflix-avsnitt innan resan kan du även använda mobilen i offline-läge för att 
inte vara beroende av data när du är iväg.  
 
5. Fota din resa som en berättelse  
När du dokumenterar din resa genom bilder – gör det på ett unikt sätt! I Fotografiskas och 
Tele2s digitala och kostnadsfria fotoskola ”Plåta med mobilen” får du tips om hur du gör en 
personlig fotodokumentation av din resa. Till exempel kommer upplevelsen fram tydligare om 
ditt semestersällskap inte hela tiden är medveten om kameran, och även till synes ointressanta 
motiv kan bli spännande bilder när de sätts samman i serier. Varför inte göra en bildserie av alla 
sängar du sovit i under en roadtrip? 
 
 
Presskontakt  
Louise Ekman, Head of B2C Communications Tele2, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.com  
Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den 
integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan 
Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta 
nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver 
tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. 
Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste 
nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.  


