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Nationell enhetstaxa för fast telefoni och kraftigt sänkta kostnader för
samtal till Comviq och Tele2 mobil – nya abonnemangsformer från Tele2

Nu erbjuder Tele2 nationell enhetstaxa på fast telefoni -  lokalsamtalstaxan gäller vart man
än ringer i Sverige.  Dessutom erbjuds en kraftig sänkning av samtalstaxan för samtal till
Comviq/Tele2 mobil. Allt enligt Tele2s nya abonnemangsformer som erbjuds alla som är
eller blir förvalskunder hos Tele2. Det blir också billigare att ringa till vissa utlands-
destinationer.

Nu lanseras tre nya abonnemangsformer från Tele2 som är anpassade efter kundens olika
behov. Alla som blir förvalskunder hos Tele2 kommer att kunna teckna de nya
abonnemangen.

-Dels handlar det om lägre samtalstaxor vilket gör det billigare att ringa, och dels handlar det
om minskat krångel med olika taxor och kostnader. Med det nya paketeringstänket kan
kunden välja den abonnemangsform som passar bäst och får dessutom bättre överblick över
teleutgifterna, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör Tele2.

Ring-billigare-till-hela-Sverige-paketet
Den nationella enhetstaxan innebär att lokalsamtalstaxa gäller oavsett vart man ringer i landet.
Med Tele2s nationella enhetstaxa kommer samtal inom Sverige att kosta 20 öre/min dagtid
och 11 öre/min kvällar och helger. Detta att jämföra med Tele2s taxa för Sverigesamtal idag:
32 öre/min dagtid och 18 öre/min kväll/helg.

Ännu billigare blir det om man jämför med Telias samtalstaxa som är 38 öre/min dagtid och
20 öre/min på kvällar och helger.

Ring-billigare-till-mobil-paketet
Priset för samtal till Comviq/Tele2Mobil-telefoner reduceras med 50 procent, från dagens 3
kr/min dagtid och 2 kr/min kvällstid till 1,50 kr/min dagtid och 1 kr/min kvällstid.

De nya abonnemangsformerna kostar 10 kr i månaden vardera i fast månadsavgift. (Eftersom
Telia har monopol på det fasta telenätet måste en abonnemangsavgift på 105 kr/mån som
vanligt betalas till dem. Gäller oavsett vilken teleoperatör man väljer).

Ring-billigare-till-utlandet-paketet
25% rabatt på hela samtalet inklusive öppningsavgift. Kostnad 10 kr/mån och land.



Blir de nya abonnemangsformerna billigare för telekunden?
Ring-billigare-till-hela-Sverige-paketet
Den Teliakund som vill ringa Sverigesamtal längre än i snitt 2 min per dag (dagtid) kommer
att ringa billigare med Tele2s nationella enhetstaxa. Samma sak gäller för den befintliga
Tele2-kund som i snitt ringer mer än 2,5 minuter Sverigesamtal per dag (dagtid).

Ring-billigare-till-mobil-paketet
En Teliakund som vill ringa längre än 7 minuter kvällar och helger per månad, eller mer än 5 minuter
dagtid per månad till Comviq/Tele2Mobil kommer att ringa billigare med den kraftigt reducerade
samtalstaxan.

En befintlig Tele2kund, som vill ringa längre än 10 minuter kvällar och helger per månad eller längre
än 7 minuter dagtid per månad kommer att ringa billigare med den kraftigt reducerade samtalstaxan.

Ring-billigare-till-utlandet-paketet

Exempel:

Land  Telias pris  Telias pris med
rabatten

Telebonus
Utland

Tele2s pris med Ring-
billigare-till-utlandet-

paketet

  Dygnet runt   dygnet runt  dag  kväll/helg
Finland             1,50                   1,13     0,99     0,83
Frankrike             3,25                   2,44     2,21     1,84
Tyskland             2,40                   1,80     1,62     1,35
USA             1,95                   1,46     1,35     1,13

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