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Tele2 lanserar nytt och effektivt skydd mot modemkapning  
 
Tele2 vidtar nu ytterligare åtgärder för att hjälpa sina kunder att skydda sig mot 
modemkapning på Internet. Tele2 kan nu som enda svenska operatör erbjuda en enkel 
och billig lösning, som effektivt stoppar modemkapning. Tele2 Safe Surf är en liten 
dosa, som kunden själv enkelt ansluter mellan modemet och telefonjacket. Dosan 
förhindrar att datorns modem ringer upp andra nummer än det egna modempoolsnumret 
hos Tele2.  
 
Tele2 arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för att förhindra modemkapning och har 
tidigare bl a helt spärrat samtal till ett femtiotal utlandsdestinationer och satellitnummer, 
som kan användas eller har använts för modemkapning.  
 

- Vi arbetar hela tiden med att göra allt vi kan som operatör för att våra kunder ska 
kunna surfa tryggt och säkert. Tele2 Safe Surf är det bästa skyddet som finns 
idag för de kunder som surfar med uppringt modem, säger Anders Steen, 
försäljningsansvarig privat, Tele2 Sverige AB.   

 
Tele2 Safe Surf kostar 249 kr inkl. moms och har tagits fram i samarbete med Viking 
Telecom. Tele2 Safe Surf finns till försäljning på Tele2s hemsida och inom kort hos 
ONOFF och SIBA. Tele2 Safe Surf fungerar oavsett vilket Internetabonnemang kunden 
har hos Tele2, d v s Internet Start, Internet Plus eller Tele2Internet.  
 
Mer om modemkapning och hur kunderna kan skydda sig 
Modemkapning innebär att de som surfar med uppringt modem, kan riskera att få program installerade på 
sin dator, som i smyg ringer upp dyra utlands- eller betalnummer med höga telefonräkningar som följd. 
Baserat på den information som finns idag, är det enbart Windowsbaserade PC-datorer med analoga- eller 
ISDN-modem, som löper risk att råka ut för modemkapning. De kunder som använder ADSL-modem 
eller bredbandsuppkoppling, uppmanas att säkerställa att telefonsladden till det tidigare uppringda 
modemet kopplas ur om bredband är installerat.  
 
Utöver Tele2 Safe Surf, har Tele2 även spärrat samtal till ett femtiotal utlandsdestinationer och 
satellitnummer, som kan användas eller har använts för modemkapning. Exempel på sådana destinationer 
är nummer till ögruppen Diego Garcia, Cooköarna, Bermuda och Fiji. Spärrningen innebär att datorns 
modem inte kan ringa upp dessa destinationer. Skyddet gäller alla privat- eller företagskunder, som har 
förval hos Tele2 för fasttelefoni.  
 
För mer information, se www.tele2.se 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Anders Steen, försäljningsansvarig privat, Tele2 Sverige AB, Tel 08- 56 26 40 00 eller 
Tele2 Mediaservice 08-5626 4626 
 
Tele2 är Europas ledande och mest lönsamma alternativa telekomoperatör med en strävan att alltid 
erbjuda marknadens bästa priser. Med unika värderingar som grund, levererar Tele2 billig och enkel 
telekom för alla européer. Med nära 26 miljoner kunder i 24 länder erbjuder företaget produkter och 
tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanätstjänster, kabel-TV och innehållstjänster. 
Konkurrenter är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och 
är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen samt sidonoterad på Nasdaq sedan 1997. Under år 2003 
omsatte bolaget 36 911 Mkr och uppvisade en vinst på 5 710 Mkr (EBITDA).  
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