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Tele2 fortsätter sin europeiska prispress 
– Nu blir det ännu billigare att ringa inom EU 
 
Nyligen infördes en eurotaxa på roamingpriser inom EU som reglerar prissättningen för 
att ringa och ta emot mobilsamtal. Tele2 går ett steg längre och sänker från och med den 
1 oktober eurotaxan ytterligare. Med denna sänkning befäster Tele2 sin prisledande 
position på mobilmarknaden.  
 
– Vårt mål är att våra kunder alltid ska ta med sig sin mobiltelefon och kunna ringa till 
Sveriges lägsta priser när de åker på såväl semestrar som affärsresor inom EU, säger 
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2.  
 
Från och med 1:a oktober gäller följande priser för dig som är kund hos Tele2, oavsett om 
du har kontantkort eller abonnemang: 
Pris för utgående samtal – inom EU: 4:50 kr/min (3:60 min exkl. moms). 
Pris för att ta emot samtal – inom EU: 2:50 kr/min (2 kr/min exkl. moms). 
Prisändringen sker automatiskt för alla Tele2Comviqs mobilkunder.  
 
Ringer du till utlandet från Sverige så är det utlandsprislistan för ditt abonnemang eller 
värdebevis som gäller. För mer information om villkor och Tele2s förmånliga priser, se 
www.tele2.se 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på  Tele2 Sverige AB, tel 08-56 26 40 00  
eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel 
telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 19 
länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-
TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla 
statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. 
Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat 
(EBITDA) på 5,7 miljarder kronor. 


