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Tele2 levererar IoT-tjänster till 1-Fleet Alliance över
hela Europa
Stockholm -Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag
att de vunnit en upphandling för att leverera uppkoppling till 1-Fleet Alliance, en grupp om
sjutton olika leverantörer av telematiktjänster från hela Europa.
Tele2 vann affären framför nio andra företag som konkurrerade om hela Europaverksamheten.
Under loppet av det treåriga avtalet, förväntar sig Tele2 tillhandahålla mer än 150 000 SIM-kort för
att göra det möjligt för 1-Fleet Alliances medlemsföretag att leverera telematiktjänster.
1-Fleet Alliance är ett europeiskt nätverk av leverantörer inom telematik- och
flottförvaltningstjänster. 1-Fleet Alliance har totalt över 24 000 kunder med mer än 403 000
spårningsenheter i drift.
Rami Avidan, Managing Director för IoT på Tele2 Group kommenterar: "Den här affären är ett bevis
på styrkan i Tele2s teknologierbjudande och flexibla affärsmodell som kan anpassas till behoven
hos våra partners inom en rad olika tjänster. Tele2 har byggt ett gott rykte med ett antal
telematiktjänsteleverantörer under åren, däribland medlemmar av 1-Fleet Alliance, vilket gett oss en
djup förståelse för behoven i sektorn som helhet. Affären blev en realitet genom samarbetet med
Sisteer, som vi tidigare meddelat, och det visar att vårt samarbete verkligen skapar värden för våra
kunder, partners och Tele2."
Tiago Borges, medgrundare och VD på Inosat Global kommenterar å 1-Fleet Alliance vägnar:
"Tele2s flexibla ansats och deras plattform i kombination med attraktiva priser och erfarenhet av att
arbeta med ett antal 1-Fleet Alliance medlemmar tidigare var bland de viktigaste orsakerna till att
välja Tele2. Utöver det, levererade Tele2 IoT enastående kundsupport under pilot- och testfasen."

För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Wallström, Kommunikationschef, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 46 52

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA
KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter
och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt M2M/IoT-lösningar. Ända
sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra
etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor
och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor.
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