
- En del av Tele2 AB -

Pressmeddelande 2003-11-24

Comviq firar jul med att sänka månadsavgifterna
- Julkampanjen startar idag med ringpotter, sänkta avgifter och
samtalspriser

Comviq drar idag igång sin julkampanj med att bland annat sänka månadsavgifterna*
på abonnemangen KVÄLL, MAX och DAG. Samtidigt sänks minutpriserna på
abonnemanget ”DAG” med 40 procent. Det nya förbättrade ”DAG”-abonnemanget
innebär att månadsavgiften sänks med 50 kronor per månad till 49 kronor samt att
minutkostnaden sänks dygnet runt från 2,50 till 1,50 kronor per minut till
Comviq/Tele2s mobila nät samt det fasta nätet i Sverige. Sänkningen omfattar alla
som förlänger sitt gamla abonnemang alternativt tecknar ett nytt.

- Genom att sänka minutkostnaden på ”DAG”-abonnemanget erbjuder vi ett pris
dagtid som ligger väsentligt under våra största konkurrenters priser på motsvarande
abonnemang, säger Anders Steen, försäljningsdirektör på Tele2 i Sverige.

I och med sänkningen tas de”30 fria minutrarna” per månad bort som tidigare varit en
del av detta abonnemang. Öppningsavgiften är 50 öre per samtal.
På de övriga två Comviq-abonnemangen, ”KVÄLL” och ”MAX”, sänks den fasta
månadsavgiften med 20 kronor till 59 respektive 179 kronor.

Under julkampanjen kommer alla som tecknar något av de nämnda abonnemangen
inklusive abonnemanget POTT, att erbjudas 500 eller 750 kronor att ringa för
beroende på bindningstid (18 respektive 24 månader). De nya priserna och sänkta
månadsavgifterna gäller alla som förlänger sitt gamla abonnemang, eller tecknar ett
nytt abonnemang från och med idag. Erbjudandet med inkluderade ringpotter gäller
från idag till och med den 24 december 2003.

* De nya månadsavgifterna på abonnemangen KVÄLL, MAX och DAG gäller för
alla nytecknade abonnemang utan bindningstid eller efter det att eventuell
bindningstid gått ut.

För mer information om priser och villkor, se www.comviq.se.

För mer information, kontakta:
Anders Steen, försäljningsdirektör Tele2 Sverige AB, Tel 08-5626 4000
eller Tele2 Mediaservice 08-5626 4626

Comviq erbjuder mobiltelefoni. Comviqs affärsidé är enkel; att göra mobil telefoni tillgängligt för så
många som möjligt och till lägsta pris. Comviq är idag en av Sveriges ledande GSM-operatörer. I
Comviqs GSM-nät finns ett av världens bredaste tjänsteutbud. Vår målsättning är att alltid kunna
erbjuda våra kunder kvalificerade tjänster till ett bra pris. Comviq är en del av Tele2 AB, som bildades
1993.  Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen och på Nasdaq.


