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Tele2 lanserar iPhone 4 i Sverige den 30 juli 
 
Den 30 juli börjar Tele2 Sverige sälja iPhone 4 i Tele2s butiker, via hemsidan och hos 
utvalda återförsäljare. 

iPhone 4 innehåller en mängd nya funktioner, bland annat FaceTime som gör drömmen om 
enkla videosamtal verklig. Med Apples nya fantastiska Retina-skärm har mobilen fått den 
högsta upplösningen som någonsin byggts i en mobil, vilket ger knivskarpa texter, bilder och 
video.  
 
iPhone 4 har också en 5 megapixelkamera med LED-blixt, inspelning av HD-video, Apples 
A4-processor, ett 3-axlig gyro och upp till 40 procent längre taltid. Allt i en helt ny design i 
glas och rostfritt stål som gör iPhone 4 till världens tunnaste smartphone. 
 
iPhone 4 innehåller IOS 4, den senaste versionen av det mest avancerade 
mobiloperativsystemet, som omfattar fler än 100 nya funktioner. Via den banbrytande App 
Store har man tillgång till fler än 200 000 app:ar inklusive nya iMovie som är speciellt skapat 
just för iPhone 4.   
 

- Vi är oerhört stolta att kunna erbjuda iPhone 4 i vårt prisbelönta 3G-nät som gör att  
våra kunder kan njuta av den ultimata mobila upplevelsen i en unik mobil, säger 
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden Tele2 Sverige.  

 
Tele2s snabba turbo-3G-nät har vunnit många priser och två år i rad utnämnts till bäst i test i 
flera tidningar, senast i tidningen Mobils stora täckningstest.  
 
Tele2 kommer att erbjuda fyra abonnemang till iPhone som alla inkluderar mobildata. För 
ytterligare information om abonnemang och priser samt erbjudanden för företagsmarknaden 
och Comviq, gå till www.tele2.se/iPhone.   
 
Tele2s priser och erbjudanden för iPhone 4: 
 
 Snackis surf Kompis Surf Kompis Pott Surf Maxi Surf

Månadsavgift 79 kr 89 kr

369 kr  
(att ringa, skicka SMS, MMS  

samt surfa för/månad) 689 kr
Samtal till Tele2/Comviq mobiler/min 0,19 kr 0 kr 0 kr 0 kr*
Samtal till övriga operatörer/min 0,19 kr 0,69 kr 0,69 kr 0 kr*
Öppningsavgift 0,99 kr 0,69 kr 0,79 kr 0 kr*
SMS till Tele2/Comviq mobiler/st 0,19 kr 0 kr 0,69 kr 0 kr*
SMS till övriga operatörer/st 0,19 kr 0,69 kr 0,69 kr 0 kr*
MMS till Tele2/Comviq mobiler/st 0,99 kr 0 kr 0,99 kr 0 kr*
MMS till övriga operatörer/st 0,99 kr 0,99 kr 0,99 kr 0 kr*
Datamängd/månad 1 GB 1 GB 5GB 10 GB



iPhone 4 16GB 1 kr 1 kr 1 kr 1 kr
förhöjd månadsavgift under bindningstiden 200 kr 200 kr 120 kr 0 kr
iPhone 4 32GB 999 kr 999 kr 1 kr 999 kr
förhöjd månadsavgift under bindningstiden 200 kr 200 kr 160 kr 0 kr
iPhone 3GS 8GB 1 kr 1 kr 1 kr 1 kr
förhöjd månadsavgift under bindningstiden 160 kr 160 kr 80 kr 0 kr
 
* ingår 3 000 fria minuter, 3 000 fria SMS och 3 000 fria MMS till alla nät inom Sverige /månad 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden Tele2 Sverige, tel: 070-426 4707 
Annika Kristersson, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 41 28 
 
Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatörer och tillhandahåller alltid det bästa erbjudandet. Vi har 29 miljoner 
kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och 
innehållstjänster. 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 NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2009 omsatte bolaget 39,5 
miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,4 miljarder kronor. 


