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Tele2 skänker samtalskostnad till Rädda Barnen
Under Rädda Barnens gala, Barn 2000 på fredag den 19 november betalar Tele2 den del av

samtalskostnaden som Telia tar ut av alla som ringer in till galan. Detta innebär att Tele2 möjliggör att

hela det belopp som doneras i form av telefonsamtal under galan oavkortat går till Rädda Barnen.

Den ena samtalsavgiften är 4.55 kr varav två kronor går till Rädda Barnen och 2,55 kronor (inklusive

moms) går till Telia. Den andra samtalsavgiften är 9.90 kronor varav 8.50 kronor går till Rädda

Barnen och 1.40 kronor (inklusive moms) går till Telia.

Tele2s bidrag innebär i praktiken att Tele2 skänker den summa som motsvaras av Telias samtalsavgift

under galan för att pengarna oavkortat skall gå till Rädda Barnen och dess verksamhet.

 - Vi på Tele2 tycker det är synd att inte hela beloppet som skänks går till Rädda Barnen, därför har vi

beslutat oss för att skänka den mellanskillnad som Telia tar ut. Nu kan alla som ringer in och skänker

pengar på fredag vara säkra på att hela beloppet går till Rädda Barnen, säger Fredrik Berglund,

Försäljning- och Marknadsdirektör på Tele2.

Under perioden 19 - 30 november skänker Tele2 dessutom 100 kronor till Rädda Barnen för varje ny

förvalskund.

För mer information, kontakta:

Tele2 - NetCom Mediaservice tel: 08-5626 4626 (dygnet runt).

Rädda Barnen - Ankie Sahlin, Projektledare Barn 2000  tel: 08-698 92 21.
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NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila
GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget
NetCom ASA och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar
koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge.
Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket
Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).


