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Med HolidayPhone sparar utlandsresenärer upp till 92 % på 
internationell roaming jämfört med svenska operatörer 
 
HolidayPhone är en ledande leverantör av mobila lösningar som gör det billigt och enkelt 
att ringa och mobilsurfa i utlandet. Med HolidayPhone kan svenska utlandsresenärer 
spara upp till 92 % på internationella roamingkostnader när de använder sina 
mobiltelefoner i något av 29 populära turistländer. 
 
Vi utgår nedan från ett räkneexempel på enligt oss rimligt mobilanvändande för någon som åker 
på semester i två veckor till antingen Spanien, Thailand eller USA. Vi räknar med att personen 
använder 1GB data, skickar 50 sms, ringer en timmes samtal till och mottar en timmes samtal 
från Sverige. Genomsnittsförbrukningen av mobilsurf för svenska mobilanvändare i Sverige är 
85MB/dag enligt PTS Svensk Telemarknad. För enkelhetens skull har vi även räknat bort 
öppningsavgifter hos operatörerna. Med HolidayPhone sparar man upp till 92 % på 
mobilräkningen jämfört med några av de största svenska mobiloperatörerna: 
 

Destination HolidayPhone Telia1 Besparing m. 
Holidayphone 

Tele22 Besparing m. 
HolidayPhone 

Spanien 388kr 2685kr 
 

86 % 2109kr 
 

81 % 

Thailand 376kr 4028kr 
 

92 % 2701kr 
 

86 % 

USA 899kr3 5046kr 
 

82 % 3547kr 
 

75 % 

1 http://www.telia.se/privat/utomlands 

2 http://www.tele2.se/kundservice/utomlands/ringa-fran-utlandet.aspx 
3 HolidayPhone USA är ett paketpris som inkluderar bl.a. 2GB surf och 20 timmar samtal till Sverige  

 
“Vi ser mycket positivt på att EU har börjat ställa allt högre krav på internationella 
roamingkostnader inom EU. Vi vet dock att det går att pressa priserna ytterligare, både för resor 
inom Europa och till övriga världen. Vårt mål är att utlandsresenärer ska kunna använda sina 
mobiltelefoner utomlands med samma frihet som när de är hemma, utan att behöva oroa sig för 
chockhöga mobilräkningar”, säger Joacim Boivie, VD och grundare, HolidayPhone.  
 
Simkort från HolidayPhone är tillgängliga för resor till Spanien, Storbritannien, USA, Thailand 
och 25 andra populära resmål på fem kontinenter. Företaget erbjuder även datasimkort för 
surfplattor och mobila WiFi-enheter som kan användas av de med operatörslåsta telefoner. 
HolidayPhone erbjuder låga priser genom att återförsälja lokala mobila tjänster i respektive land. 
Med HolidayPhones lösning blir du fortsatt nåbar på ditt vanliga mobilnummer. 
  
Se hela listan med destinationer och priser här:  
http://www.holidayphone.se/ringa-i-utlandet.html 
 
För mer information besök www.holidayphone.se eller kontakta: 
Emelie Fågelstedt, PR, +46 730 685 452, emelie.fagelstedt@holidayphone.com 
Klas Hoberg, Executive VP, +46 733 105 782, klas.hoberg@holidayphone.com 

Om HolidayPhone 
HolidayPhone är en ledande leverantör av kontantkortslösningar som gör det enkelt och billigt att ringa 
och mobilsurfa i utlandet. Bolaget verkar under varumärket HolidayPhone på den nordiska, brittiska, 
amerikanska, tyska, franska och australiensiska marknaden. HolidayPhone har 9 e-handelsbutiker på 6 
språk och tjänsten fungerar idag i 29 länder. Varumärket PrepaidSimCard.org finns även globalt. Bolaget 
är privatägt med huvudkontor i Stockholm.  
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