
 
 
 
Pressmeddelande 2004-07-01 
 
Tele2Comviq lanserar populära Ringupp-signaler för 3G 
Som fortsatt enda operatör i Norden erbjuder nu Tele2Comviq succétjänsten 
Ringupp-signaler även för 3G  

 
Tele2Comviq lanserade i maj Ringupp-signaler som första och enda operatör i 
Norden. Tjänsten innebär att Tele2Comviq-kunder kan beställa låtar, en rolig historia 
eller andra ljud som spelas upp i luren för den som ringer till honom eller henne. Idag 
erbjuder Tele2Comviq ca 1000 olika Ringupp-signaler i samarbete med sina 
innehållsleverantörer och tjänsten har på kort tid blivit en stor succé både bland 
privat- och företagskunder. Tele2Comviq har därför påskyndat anpassningen av 
tjänsten till 3G.  
 
- Vi visste att våra svenska kunder skulle uppskatta Ringupp-signaler, men vi 

hade aldrig kunnat ana att tjänsten skulle bli en succé så snabbt. Lanseringen 
av tjänsten i 3G är en naturlig utveckling eftersom det är viktigt för oss att 
kunna erbjuda alla tjänster våra kunder vill ha, både i GSM och 3G, säger 
Markus Täkte, Försäljningsansvarig på Tele2 i Sverige. 

 
De mest populära Ringupp-signalerna just nu är humorinslag och de senaste hit-
låtarna. Tele2Comviq har även blivit kontaktade av företagskunder som vill ha sin 
egen företagsjingel som Ringupp-signal, vilket nu är möjligt.  
 
Alla som har Tele2Comviq-abonnemang eller kontantkort kan beställa Ringupp-
signalerna och det krävs ingen speciell telefonmodell. Ringupp-signalerna beställs 
antingen via Internet (www.comviq.se/comviqgolive), SMS eller WAP. Priset per 
Ringupp-signal för både GSM och 3G är mellan 20 och 30 kr. Månadsavgiften för 
tjänsten kommer att vara 9 kr. Fram till den 1 september 2004 bjuder Tele2Comviq på 
månadsavgiften. Företagskunder som är intresserade av att lägga upp sin egen jingel, 
kan kontakta sin personliga säljare eller kundservice. 
 
För mer information om hur tjänsten fungerar, samarbetspartner, priser och villkor,  
se www.comviq.se
 
Ring upp Tele2Comviq så spelar vi! 
Ring kostnadsfritt följande testnummer för att höra hur tjänsten kan låta:  
070-720 97 20, 070-720 97 21, 070-720 97 22, 070-720 97 23, 070-720 97 24 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Markus Täkte, Försäljning Företag, Tele2 Sverige AB, Tel 08-5626 40 00 
eller Tele2 Mediaservice 08-5626 46 26 
 
Tele2Comviq erbjuder mobiltelefoni. Tele2Comviqs affärsidé är enkel; att göra mobil telefoni 
tillgängligt för så många som möjligt och till lägsta pris. Tele2Comviq är idag en av Sveriges ledande 
GSM-operatörer. I Tele2Comviqs GSM-nät finns ett av världens bredaste tjänsteutbud. Vår 
målsättning är att alltid kunna erbjuda våra kunder kvalificerade tjänster till ett bra pris. Tele2Comviq 
är en del av Tele2 AB, som bildades 1993.  Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen och på 
Nasdaq. 
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