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Scania utökar avtalet med Tele2 
– Tele2 levererar telefoni och datakommunikation till Scania i Sverige 
 
Tele2 har tecknat ett avtal med Scania som innefattar en helhetslösning för fast och 
mobil telefoni samt datakommunikation. Scania har varit kund till Tele2 sedan 1992 
och förlänger nu sitt samarbete med Tele2 i ytterligare två år. I och med det nya 
avtalet utökas Tele2s åtagande till att även innefatta mobiltelefoni för drygt 3 000 
Scaniaanställda över hela Sverige, från Norrland till Skåne.  
 
Förutom mobiltelefoni omfattar avtalet fast telefoni till cirka 10 200 anknytningar 
under Scanias växel, samt Internet- och datanätstjänster till Scanias kontor i Sverige.  
 
– Vi är väldigt glada över att ha tecknat det här avtalet med Scania. De är en av våra 
största kunder och ett företag som ställer mycket höga krav på sina leverantörer, säger 
Markus Täkte, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2. Att få fortsatt förtroende 
inom fast telefoni och data och dessutom för första gången få leverera mobiltelefoni 
till Scania känns därför extra roligt.  
 
Scania är en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och 
marinmotorer med cirka 12 000 anställda i Sverige. Komponenttillverkningen för den 
europeiska produktionen är idag helt koncentrerad till Sverige.  
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Markus Täkte, ansvarig företagsmarknaden Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 40 00 
eller Tele2 Mediaservice 08-5626 4626 
 
 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vi strävar efter att alltid erbjuda marknadens 
bästa priser. Med unika värderingar som grund, levererar Tele2 billig och enkel telekom för alla 
européer. Vi har 30,3 miljoner kunder i 25 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom 
områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanätstjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Våra 
konkurrenter är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck 
och är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen. Under år 2004 omsatte bolaget 43 miljarder kronor 
och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. 
 
 


