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Det finns flera anledningar till att svenskt företagande 
är en hjärtefråga för oss på Tele2. Den rationella sidan 
av saken är att vår egen framtida överlevnad alltid 
hänger på att det startas nya svenska företag. Inga nya 
företag betyder inga nya företagskunder för Tele2. Men 
det finns också en emotionell faktor: Vår egen historia.

Vi vet hur det är att starta och driva företag. Hur roligt 
det är. Hur tufft det kan vara. Att vi själva lyckades ta 
oss från där vi startade i början av 90-talet, till där vi är 
idag känns smått otroligt så här i efterhand. 

Och eftersom vi vet hur det är, vilka utmaningar man 
som företagare står inför så arbetar vi hela tiden med 
att förenkla och anpassa våra tjänster och produkter för 
att passa våra företagskunder. 

Nu ingår samtal, SMS, MMS och data inom EU/ESS när 
du köper abonnemang med Fast pris. Det betyder att du 
betalar inget extra oavsett om du ringer till eller från 
ett nordiskt land och du surfar med samma datamängd 
du har i abonnemanget. Med Fast pris har du alltid  
samma månadskostnad, och du kan enkelt byta data-
paket om du behöver mer eller mindre data.

Läs mer på tele2.se/foretag

Smarta erbjudanden 
för smarta företag

Du som är medlem i Företagarförbundet Fria 
Företagare kan teckna avtal med Tele2 till extra 
bra priser som gäller för både mobiltelefoni, extra 
data, mobilt bredband och växeltjänster.
 
Som medlem får du bl a 10 % rabatt på:
• Mobilabonnemang
• Mobilt bredband
• Mobila tilläggstjänster

För att beställa, kontakta närmaste Tele2-butik 
eller återförsäljare. Du kan även ringa Kund-
service på 0200-23 23 23, ange val #2 i menyn. 

Glöm inte att ange  
Företagarförbundet Fria Företagares avtals- 
nummer 895010-T vid beställning.



Fast pris
Fria samtal, SMS och MMS. 
Inga öppningsavgifter.
Inkl. data inom EU/EES.

1 GB 7 GB 15 GB 50 GB
Unlimited

Fast pris
0 mån avtalstid.

314 kr 
(Ord. pris 349 kr)

359 kr 
(Ord. pris 399 kr)

404 kr
(Ord. pris 449 kr)

449 kr
(Ord. pris 499 kr)

584 kr
(Ord. pris 649 kr)

Fast pris
24 mån avtalstid.

269 kr
(Ord. pris 299 kr)

314 kr 
(Ord. pris 349 kr)

359 kr
(Ord. pris 399 kr)

404 kr
(Ord. pris 449 kr)

539 kr
(Ord. pris 599 kr)

Rörligt pris
Samtal: 0,52 kr/min
SMS: 0,52 kr/st
MMS: 1,36 kr/st  
Öpp.avg: 0,52 kr
Inkl. data inom EU/EES.

1 GB 5 GB 10 GB
Ingår alltid

Ett datakort ingår när du köper  
Fast pris så att du lätt och enkelt  
kan internetdela. Då slipper du  
jaga osäkra wifi-nät.

Tele2 Work gör att du kan hålla koll  
på sådant som företagets dataför-
brukning och fakturor. Ladda ner  
appen eller skapa ett konto på  
work.tele2.se. 

Rörligt pris
0 mån avtalstid.

134 kr
(Ord. pris 149 kr)

179 kr
(Ord. pris 199 kr)

224 kr
(Ord. pris 249 kr)

Rörligt pris
24 mån avtalstid.

89 kr
(Ord. pris 99 kr)

134 kr
(Ord. pris 149 kr)

179 kr
(Ord. pris 199 kr)

Surfa utan gränser
Nu kan du använda alla våra abonnemang inom EU/EES, Norge och 
Island – utan att betala något extra. Du kan alltså ringa, surfa och 
skicka SMS/MMS till samma pris som hemma i Sverige. I prisplanen 
ser du hur många gigabyte du kan surfa för i Europa med varje 
abonnemang.

Om Unlimited
När du uppnår 50 GB förbrukning/dag 
kommer vi att skicka ett SMS och fråga 
om du vill fortsätta surfa. I så fall får du 
5 GB till. Därefter måste du bekräfta ditt 
surfande varje gång du uppnår 5 GB. 

Möjlighet finns att ändra datapaket en gång per månad. Efter att datapaketet är fullt utnyttjat kommer tjänsten att stängas och nytt extra datapaket kan köpas om man fortsatt vill nyttja datatjänsten. All trafik gäller 
inom Sverige och EU/EES. Trafik till och i utlandet (förutom EU/EES), betalsamtal och innehållstjänster inkluderas inte. 1 mån uppsägningstid på samtliga tilläggstjänster och abonnemang. För att kunna delbetala 
hårdvara så måste du ha ett abonnemang. Avgift för pappersfaktura: 25 kr (0 kr vid autogiro eller e-faktura). Alla priser är exkl moms. Läs mer på tele2.se/foretag

Bredband 4G
Välj hur mycket data du vill ha varje månad, och om du vill ha 
bunden eller obunden avtalstid. 

Data Obunden Bunden

10 GB 179 kr
(Ord. pris 199 kr)

134 kr
(Ord. pris 149 kr)

50 GB 269 kr
(Ord. pris 299 kr)

224 kr
(Ord. pris 249 kr)

100 GB 359 kr
(Ord. pris 399 kr)

314 kr
(Ord. pris 349 kr)

500 GB 629 kr
(Ord. pris 699 kr)

584 kr
(Ord. pris 649 kr)

Med eller utan hårdvara? 
Obunden
Med obunden avtalstid ingår ingen hårdvara, men du kan 
hoppa av när du vill.

Bunden
Väljer du bunden avtalstid på 24 månader ingår hårdvara 
- USB-modem, Mini-router, CarFi eller trådlös router. 

Med bunden avtalstid 
ingår hårdvara.

Abonnemang
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Kund hos Tele2
Välj vad du vill, när du vill
Du kan alltid byta datamängd  
beroende på vad du behöver  
just nu.

Öppet köp
Alla har rätt att ångra sig  
– självklart har du öppet köp.

Frivillig avtalstid
Bind dig och få bättre priser, 
eller var obunden och ha  
möjlighet att avsluta när du vill. 

Inga dolda avgifter
Inga uppläggningsavgifter eller 
förlängningsavgifter. Du får rätt 
pris direkt.

Med Tele2 Växel Mobil kan du:

• Ge dina kunder ett proffsigt  
mottagande. 

• Placera samtal i kö.

• Låta röstbrevlådan ta hand om  
samtal när du är upptagen.

•  Koppla vidare samtal till kollegor.

• Ta med företagets växel överallt.

•  Ringa och ta emot samtal på ett  
fastnummer oavsett var du är.

Tele2 Växel Mobil 
från 44 kr/mån.
(ord pris 49 kr/mån)

Tele2 Växel Mobil:
Allt i en app!

Tele2 Växel Mobil är perfekt för det lite mindre företaget. 
Växeln sköts via en mobilapp och är så enkel att vem som 
helst kan använda den. Dessutom fungerar den lika bra när 
företaget växer – den är nämligen helt anpassningsbar.  
Välkommen till en smartare växel!

För dig som både är 
chef och receptionist


