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Stena Line förlänger avtal med Tele2 Business  

Stena Line väljer att förlänga avtalet med Tele2 Business i ytterligare tre år för all mobil och fast telefoni. 

I avtalet ingår även roamingpaket för utlandskommunikation samt integration av mobila anknytningar i 

företagets växellösning. Lösningen som Stena har möjliggör även mobiltäckning på fartygen för Stena 

Lines resenärer oberoende av vilken operatör de använder.  

Stena Line är ett av världens största färjerederier med en modern flotta på 35 fartyg och Europas mest 

heltäckande linjenät bestående av 18 färjelinjer i Skandinavien och runt Storbritannien. Stena Line och Tele2 

Business inledde sitt samarbete redan 1998 och nu har företaget valt att förlänga avtalet i ytterligare tre år. 

Avtalet innebär även att ett flertal andra Stena-ägda bolag kan avropa tjänsterna som Tele2 Business levererar.  

– Tele2 Business är en viktig partner till oss. De levererar lösningar som gör att vår verksamhet fungerar som 

den ska. Vidare har vi fått väldigt kostnadseffektiva lösningar och roamingpaket som gör att vi slipper tänka på 

kostnad när vi kommunicerar, oavsett var vi befinner oss geografiskt i vår verksamhet, säger Niclas Ingeström, 

CIO på Stena Line. 

I avtalet levererar Tele2 en heltäckande kommunikationslösning som inkluderar all mobil och fast telefoni, 

mobila bredband för 4G, samt roamingpaket för kommunikation utomlands. Lösningen möjliggör även 

kostnadsfri intern telefoni. Lösningen innehåller även en Mobile Extension-funktion vilket gör att alla mobila 

anknytningar kan hänvisas till som en fast telefon. Vidare ger helhetslösningen möjligheten för passagerare till 

mobiltäckning på öppet hav, oavsett vilken operatör de använder.  

– Stena Lines verksamhet är minst sagt mobil och kommunikationen är avgörande för att allt ska fungera. Detta 

innebär att Stena Lines medarbetare måste kunna ha en pålitlig kommunikationslösning oavsett om de befinner 

sig på kontoret i Sverige eller på utländska vatten. Självklart gäller detta också Stena Lines många resenärer som 

också kan använda sina telefoner via fartygens system. Vårt samarbete med Stena Line sträcker sig över många 

år och vi är oerhört stolta över det förnyade förtroendet, säger Anders Långsved, ansvarig Tele2 Business. 

För mer information, vänligen kontakta:  
Anders Långsved, Ansvarig Tele2 Business, tel: 070-426 42 84 

Malin Mellberg, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 40 06 

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER 

ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 38 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och 

tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. 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 2011 omsatte bolaget 41 miljarder 

kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11,2 miljarder kronor. 

 
 
 


