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TRYGG-HANSA VÄLJER TELE2 FÖR
SVENSKT DATANÄT
Trygg-Hansa väljer Tele2 som datanätsleverantör för samtliga sina 35 kontor i Sverige.
Nätet är baserat på Tele2´s nya IP-portslösning. Trygg-Hansa får genom detta en
kostnadseffektiv och trygg kommunikation. Nätet kommer att vara i full drift i mars 2003.

Tele2 Intranät innebär dedikerade fasta förbindelser (säker överföring) mellan kontorens lokala
nätverk via Tele2´s egna stamnät. Resultatet blir högsta driftsäkerhet och bästa tillgänglighet.
Hela tjänsten är byggd på IP VPN-standard och kan enkelt byggas ut om behoven ändras. För
mer information gå in på www.tele2.se

- Detta är mycket glädjande för Tele2 och ett kvitto på att vår satsning inom datanät har
lett till att vi idag har en av Sveriges mest konkurrenskraftiga produktportföljer. Vi ser
också att flera av våra befintliga kunder väljer vår nya lösning, säger Anders Steen,
Försäljningsdirektör på Tele2 Sverige.

Trygg-Hansa
Trygg-Hansa erbjuder ett heltäckande sortiment av sakförsäkringar till privatpersoner och företag.
Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag med en premievolym på 6,3 miljarder kronor
och omkring 1,8 miljoner kunder.Trygg-Hansa finns på 34 orter runt om i landet och har idag ungefär 2
000 anställda. Trygg-Hansa ingår sedan oktober 1999 i den danska försäkringskoncernen Codan, vilken i
sin tur ägs av Royal & Sun Alliance, ett av världens största försäkringsbolag.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Steen , Försäljningsdirektör Tele2 Sverige, 08-5626 4000
Tele2 Medieservice 08-5626 4626

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 över
16,5 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C
Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling
av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt Optimal Telecom, med
lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger,
tillsammans med MTG, Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under
kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnet TLTO.


