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Enklare byta mobiltelefon hos Telenor
Telenor gör det möjligt att mot en förhöjd månadsavgift byta till en nyare mobiltelefon
under bindningstiden. Detta helt utan krav på att förlänga befintligt abonnemang eller
teckna ett nytt.
Erbjudandet är en del av Telenors nya kampanj med start idag och innebär att kunder som
haft sitt abonnemang i minst tolv månader nu kan köpa en ny telefon under bindningstiden
med möjlighet till avbetalning.
– I takt med att mobiltelefoner används till mer än att bara ringa och skicka SMS så vill
många ha möjlighet att byta telefon oftare. Det kommer många spännande nyheter under
året och nu blir det möjligt att köpa en ny telefon även om man har bindningstid kvar på sitt
abonnemang, något som många har efterfrågat, säger Mattias Ringqvist, marknadschef
Mobil Konsument, Telenor Sverige.
Gamla mobiltelefoner kan lämnas in i alla Telenors butiker och mindre shoppar för återvinning. För
varje inlämnad telefon skänks en fast summa till Naturskyddsföreningen.

Journalister når Presstjänsten på 08-41 00 75 55 eller press@telenor.com
Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av
landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de
över 2 miljoner abonnenter, en omsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2100 anställda.
Läs mer på: www.telenor.se
Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och
media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har
koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnenter (Q4 2010), en
omsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och en arbetsstyrka på cirka 32 000 arbetsår.
Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com
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