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Surfa på tid med
m Telen
nors nya
a mobila bredban
nd
Som fö
örsta sven
nska opera
atör lanse
erar Teleno
or mobilt bredband baserad på
p
tidsåtg
gång i ställlet för dattamängd. Tanken ärr att öka flexibilitete
en för surffare
som ärr osäkra på
p hur storra datamä
ängder de förbrukarr. I Mobilt Bredband
B
d Bas
Tid ing
går tio timmar fri surf per mån
nad med möjlighet
m
att köpa fler timmarr vid
behov..
Det nya
a abonnema
anget, Mobiilt Bredband
d Bas Tid, har
h en låg månadsavgif
m
ft och ger tillgång
till tio tim
mmars surf per månad. Därefter kan
k använda
aren köpa ytterligare
y
timmar vid behov.
-

En del har svårt
s
att hålla reda på hur myckett data som går
g åt när man
m surfar. Det
D här
a
abonneman
nget gör dett enklare för dem efterssom det mä
äter tidsåtgå
ång istället fför
d
dataförbruk
kning. Förutom denna tydlighet
t
är det flexibelt tack vare möjligheten
n att
köpa till flerr timmar – perfekt
p
på semestern när
n vädret ka
anske styr hur
h mycket man
s
surfar,
säge
er Jonas Lindström, marknadsc
chef Mobil Konsumen
nt, Telenorr
S
Sverige.

as Tid:
Telenorr Mobilt Brredband Ba
 Månadskosstnad: 99 kr/
r/mån
u till 3 Mb
bit/s
 Hastighet: upp
s ingår pe
er månad och
o möjlighe
et att köpa till
t fler timma
ar vid behovv
 10 timmar surf
750 ingår vid 18 och 24
4 månaderss bindning
 Modem E17
an använt 10 timmar går
g det att köpa
k
fler timmar:
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m
nor
Om Telen
Telenor Sverige
S
är en helhetsleveran
h
ntör av telekom
mmunikationstjänster vars nät
n täcker 99 procent
p
av lan
ndets
befolkning
g. I Telenor Sv
verige ingår även
ä
Bredband
dsbolaget och Glocalnet. Tilllsammans ha
ar de över 2 miljoner
abonnentter, en omsättning på 10 98
82 miljoner kro
onor (2009) occh cirka 2100 anställda.
a
Läs mer på:
www.telenor.se
e internatione
ell leverantör av
a kommunika
ationstjänster inom tele-, da
ata- och media
a. Utöver
Telenor-kkoncernen är en
mobilverkksamhet på 11
1 marknader i Norden, Centtral- och Östeu
uropa samt Assien har konce
ernen även en
n 40procentig ägarandel i VimpelCom
V
Ltd
d. med mobilv
verksamhet på
å 10 marknade
er. Telenor-ko
oncernen är en
n av
operatörer med 184 miljoner abonnenter (Q2
(
2010), en
n omsättning på
p 98 miljarderr norska
världens största mobilo
009) och cirka
a 40 000 anstä
ällda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TE
EL). Läs mer på
p www.teleno
or.com
kronor (20

