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        Pressinformation februari 2014 
 
 
 
Enkelt och billigt sätt att köra trafiksäkert och slippa böter! 

- Skaffa handsfree från KALA AB 
 
Sedan ett par månader finns lagen – om än ifrågasatt - som skärper kraven för användandet av 
mobiltelefon i bilen. 
Och den fungerar! 
 
Ett flertal bilförare har redan tagits av polis sedan deras körning, som det heter i lagtexten, ”menligt 
inverkat på framförandet av fordonet”.  
 
Resultat; 1500 kronor i böter! 
 
KALA AB har, sedan några år, medverkat till att tusentals svenska bilister kör trafiksäkrare – och 
numera inte heller riskera ett drygt bötesbelopp – genom att marknadsföra och sälja handsfree 
lösningar från SuperTooth. 
 
Idag finns dessa små, eleganta och lätta att installera, handsfreelösningar, i tre olika modellvarianter 
som gör det möjligt att prata trådlöst via Bluetooth. 
Med apparaten påslagen ansluts mobilen omedelbart till SuperTooth så snart bildörren öppnas. 
Lättare kan det knappast bli. 
 
Alla tre, i olika utföranden och i skilda prisklasser, fästs enkelt med ett magnetclips på solskyddet 
framför föraren. 
Utgående ljud håller högsta kvalitet samtidigt som den kraftiga högtalaren gör det lätt att höra den 
som ringer – även i hård trafikmiljö. 
Hela 20 timmars samtalstid och drygt 1000 timmars standby innebär att handsfreefunktionen i stort 
sett alltid finns på plats. 
 
En annan storsäljare, men med något annan inriktning, är WXI Blue Parrot B250 XT, ett 
professionellt, trådlöst ljuddämpande headset för Bluetooth mobiltelefoner och speciellt framtaget för 
den som ofta sitter i en bullrande miljö, men som både vill höra och höras. 
 
 
 
För mer information kontakta vänligen: 
 
Lars Elgestål  
 
Telefon. 0705-86 35 35 
 
lars.elgestal@kala.se 
www.kala.se 
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