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Comviq firar julen med att lansera lägsta
minuttaxan någonsin

Comviq startar idag sin julkampanj genom att introducera ett Jubileums-
abonnemang för privatkunder med Comviqs lägsta minuttaxa någonsin på
kvällar och helger.  Jubileumsabonnemanget är en avslutning på Comviqs
tioårsjubileum som pågått under hösten med en rad erbjudanden till både
befintliga och nya kunder.

- Vårt tioårsjubileum har varit en succé och därför ville vi avsluta jubileet med
ett extra intressant abonnemang inför julen, kommenterar Fredrik Berglund,
VD på Tele2 Sverige.

Jubileumsabonnemanget, som löper på 24 månader, går att teckna från och med idag
fram till och med den 31 december 2002. På kvällar och helger är ringtaxan 25 öre till
andra Tele2- och Comviqabonnemang samt det fasta nätet i Sverige och 2 kronor till
andra mobiloperatörer. Därtill får alla med Jubileumsabonnemanget en återbäring på
10 % på alla samtal genererade i Sverige samt SMS. Återbäringen erhålles kvartalsvis
i form av ringpott.

Om Comviqs Jubileumsabonnemang
Comviqs Jubileumsabonnemang finns tillgängligt att teckna genom Comviqs återförsäljare
under perioden 25 november - 31 december 2002. Minuttaxan är 25 öre kvällar och helger till
andra Tele2- och Comviqabonnemang samt till det fasta nätet i Sverige. Minuttaxan dagtid
för denna kategori är 3,75 kronor. För samtal till andra mobiloperatörer är minuttaxan 2
kronor kvällar och helger och 4 kronor dagtid mellan klockan 7-19. Inträdesavgiften är 200
kronor, månadsavgiften 89 kronor och öppningsavgiften på samtalen 40 öre. Återbäringen på
10 % baseras på alla samtal genererade i Sverige, oavsett operatör. Den baseras även på SMS
samt på öppningsavgiften. Återbäringen gäller ej betalsamtal, månadsavgift eller fasta
avgifter för tilläggstjänster. Teckningstiden för abonnemanget löper på 24 månader.
För mer information om priser och villkor, se www.comviq.se.

För ytterligare information kontakta Anders Steen, Försäljningsansvarig Tele2
Sverige, 08-5626 4000 eller Tele2 Medieservice, 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.


