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Ringsjö Energi, Eslövs Bostäder och Tele2 i unikt samarbete
- Boende i Eslöv får tillgång till billigare telefoni och höghastighets Internet
Idag undertecknas ett avtal mellan Tele2, Eslövs Bostäder AB och Ringsjö Energi. Avtalet gäller
samarbete för att utveckla Ringsjö Energis kommunikationsnät för data och tele. Tele2 får rätt att
verka som operatör i nätet. Detta innebär t ex att boende i Eslövs Bostäder kan få tillgång till
Internet via Kabel-TV-nätet, vilket ger mycket snabba överföringshastigheter. Vidare kommer
Ringsjö Energis kunder att erbjudas billig telefoni via Tele2, bland annat genom att lokal
samtalstaxa gäller inom hela Tele2s 04-riktnummerområde (detta område är större än Telias).

- Det här är ett viktigt avtal för Eslöv. Ny informationsteknik blir allt mer betydelsefullt, både för
privatpersoner och företag. På Tele2 är vi mycket tacksamma för att Eslöv valde oss som
operatör. Vi ska tillsammans se till att Eslövsborna får tillgång till ny teknik på ett enkelt och
säkert sätt, säger Anders Lindqvist på Tele2 AB.

Samarbetet kommer gynna både privatpersoner och företag i Eslöv. Tele2 verkar både inom fast
telefoni, mobil telefoni och Internet. Sammantaget ger detta en mängd möjligheter att skräddarsy
olika lösningar som matchar Eslövs behov av informationsteknologi.

För mer information, kontakta:
NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
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