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Sverigetaxi väljer Tele2 Business som telekomleverantör 
 

Det rikstäckande och snabbt växande taxibolaget Sverigetaxi har valt Tele2 Business som heltäckande 

leverantör av lösningar för telefoni och WAN (Wide Area Network). Avtalet sträcker sig över tre år. 

Sverigetaxi är ett snabbt växande företag på den svenska taximarknaden och finns nu på fler än 70 orter runt om 

i Sverige. Nu har Sverigetaxi skrivit ett centralt avtal med Tele2 Business över tre år. 

– Hela vår verksamhet är beroende av bra telekomlösningar. Vi skickar ut bokningar till bilarna via GPRS och 

sköter även ekonomiska transaktioner via WAN. Täckning och driftsäkerhet är de viktigaste frågorna för oss, 

säger Paul Urvall, marknadschef på Sverigetaxi. 

Genom det nya avtalet tar Tele2 ett heltäckande ansvar för Sverigetaxis telefoni, både fast och mobil. Tele2 

levererar också IP-portar, som knyts samman i ett rikstäckande WAN, till Sverigetaxis kontor. Över WAN går 

även SIP-telefoni till samtliga taxiväxlar och mobiltelefoni ut till anslutna chaufförer och åkerier. 

Tele2 levererar också växellösningar som gör det möjligt att styra samtal mellan företagets olika växlar när det är 

hårt tryck för att kunna tillgodose kundernas förväntningar om snabba och säkra beställningar. 

– Sverigetaxi är en spännande kund som har höga krav på tillförlitliga telekomlösningar och vi är glada att vi har 

fått ansvar för deras heltäckande telefoni. Med våra lösningar för WAN och telefoni kommer de att kunna möta 

sina kunders krav på snabb service och hög säkerhet, säger Anders Långsved, ansvarig på 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. 


