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TELE2 LANSERAR 3G-NÄT I LUXEMBURG
Tele2 AB meddelade idag att Tele2s mobiloperatör i Luxemburg, Tango, har
lanserat sitt 3G-nätverk (UMTS). Tango är den största mobiloperatören i
Luxemburg och tilldelades en UMTS-licens i Luxemburg i maj 2002.
Tangos 3G-nät, som täcker 90% av befolkningen och 70% av Luxemburgs yta,
kommer att utnyttja Tangos redan existerande 2G-nät (GSM) som bas. Till att börja
med kommer lanseringen att ske långsamt, men kommer att trappas upp under det
tredje kvartalet.
3G-lanseringen kommer att tillföra ytterligare kapacitet till Tangos mobilnät och förse
Tangos kunder med nya tjänster, bl.a. meddelandetjänster (SMS och MMS) med foto
och video, internettillgång och tillgång till Tango TV.
– ”3G-lanseringen i Luxemburg är viktig för Tele2-koncernen. Den är inte bara en av
de första i Europa, utan kommer även att fungera som testmarknad för våra andra 3Gverksamheter”, säger Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef för Tele2 AB i en
kommentar.
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget
som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2,
Tango och Comviq till 17,7 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat
på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom Internetbetalning, kontokorttransaktioner
samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor,
C³, inom kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll.
Koncernen erbjuder även kabel-TV och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com.
Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på
Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
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