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PRESSMEDDELANDE 
 
 

Tele2 först ut i Sverige med nya Motorola razr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idag lanserar Motorola sin nya flaggskeppstelefon på en presskonferens i Los Angeles. 
”Motorola razr” kan beskrivas som återkomsten av den vikbara mobiltelefonen och har, som 
första smartphone på marknaden, en helt vikbar skärm som fälls ihop. Tele2 blir den första 
operatören i Sverige att erbjuda den omtalade telefonen, med säljstart den 24 januari 2020. 
 
I samband med en global presskonferens i Los Angeles offentliggör Tele2 och Motorola sitt 
partnerskap för lanseringen av den nya vikbara mobiltelefonen ”Motorola razr” i Sverige. Från 
och med 8 januari är det möjligt för svenska konsumenter att skriva upp sig på en 
reservationslista och bli bland de första i världen att få ta del av Motorolas nya 
flaggskeppstelefon. De första enheterna kommer säljas via Tele2s hemsida och butiker. 
 
– Vi på Tele2 är stolta över att få vara lanseringspartner till den här spännande produkten. 
Konsumenter har vant sig vid stora skärmar då vi tittar på allt mer rörligt innehåll som film, spel 
och annan underhållning via vår mobiltelefon. Med nya razr visar Motorola prov på stor 
innovation genom möjligheten att vika telefonen så den tar mindre plats i fickan, utan att 
kompromissa med skärmstorleken. säger Samuel Skott, chef för svenska konsumentmarknaden 
på Tele2. 
 
Motorola razr har världens första helt ihopfällbara 6,2-tumsskärm och resultatet av flera års 
utveckling. Mobiltelefonen har branschens första, patenterade gångjärn utan glapp mellan 
telefonens övre och undra halva, vilket gör att den sluter tätt och skyddar skärmen från damm 
och skräp. När Motorola razr är ihopvikt kan telefonen styras via den yttre 2,7-tumsskärmen, 
som bland annat kan hantera samtal, meddelanden, musik, selfies och Bluetooth-inställningar. 
 
– Med utvecklandet av nya razr, ville vi på Motorola knäcka koden för hur flexibla skärmar på 
bästa sätt kan förbättra hur vi använder våra smartphones. Under de första faserna av arbetet 
utvecklades och testades över 20 olika prototyper, för att slutligen landa vid att den klassiska 



Tele2 Sverige AB 
Box 62 
164 94 Kista 
Telephone +46 8 562 640 00 
Fax: +46 8 562 642 00 
www.tele2.se 
Reg No 556267-5164 
VAT No SE556267516401 
 

2019-11-14 
 
 

  2 (2) 
 

vikdesignen vi alla känner till var den perfekta lösningen, säger Peter Lundqvist, nordisk 
marknadschef på Motorola.  
 
Motorola razr kommer börja levereras till Sverige och Tele2 med start den 24 januari 2020, till 
det rekommenderade priset 17 990 kronor.  
 
 
Presskontakt  
Louise Ekman, Head of B2C Communications, Tele2, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.com  
Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/ 
 

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade 
utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 
1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och 
fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom 
kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 
omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och 
finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.  


