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Telenor ökar hastigheterna i sin mobila
bredbandsportfölj
Andelen privatkunder som tecknar mobilt bredband hos Telenor fortsätter att
växa stadigt. Det finns ett stort behov av att kunna surfa även utanför
hemmet och i takt med att kapaciteten i mobilnäten ökar, tittar även allt fler
kunder på möjligheten att ersätta hemmets fasta lina med ett mobilt
bredband. Redan i september 2010 uppgav 26 procent av de svenskar som
har fast bredband att de kan tänka sig att byta ut sin fasta
bredbandsuppkoppling till mobilt bredband.*
Några av de viktigaste förändringarna i den nya abonnemangsportföljen är att
hastigheten för Mobilt Bredband Bas med 3 Mbit/s (där 10 timmar fri surf

ingår), ökas upp till 6 Mbit/s, för samma pris – 99 kronor/månaden. Dessutom
ökar man hastigheten för Mobilt Bredband 6 (Fri Surf) upp till 16 Mbit/s och
behåller samma prispunkt på 199 kronor/månaden. Utöver dessa
abonnemang kan man som kund välja mellan ytterligare två olika
abonnemang beroende på vilket behov man har; Mobilt Bredband 32 och
Mobilt Bredband 4G samt abonnemang för Surfplattor och iPad. Även
surfplatteabonnemangen har fått en hastighetsökning upp till 16 Mbit/s.

– Vi erbjuder redan idag en stark portfölj med mobila bredband, men det är
en föränderlig marknad där våra kunders behov ständigt utvecklas. Vi ser nu
hur efterfrågan på högre hastigheter ökar, i takt med användandet av mer
kapacitetskrävande tjänster. Med våra nya abonnemangsformer betalar våra
kunder samma pris som tidigare men får nu ännu högre hastigheter, säger
Jonas Lindström, marknadschef Mobil Konsument på Telenor Sverige.

Justeringarna i abonnemangsportföljen för mobila bredband gäller nytecknande
kunder. Kampanjen på 49 kronor/månaden året ut på alla mobila
bredband/surfplatte-abonnemang med 24 månaders bindningstid fortsätter att
gälla även efter dessa prisjusteringar.

Se bifogad pdf för mer information kring justeringarna av Telenors mobila
bredbandsabonnemang.
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