Pressmeddelande 2011-05-30

Tele2 säkrar Västra Götalandsregionens kommunikation
- Prisvärdhet, trygghet och ett tydligt erbjudande avgörande i ny upphandling
Västra Götaland anlitar nu Tele2 för att leverera 10 000 mobila abonnemang, mobila
växellösningar, fast telefoni samt telematik. Det nya avtalet sträcker sig över två år och
förväntas halvera de nuvarande kostnaderna för regionen.
Västra Götalandsregionen består till stor del av sjukhus och vårdcentraler som är beroende av
att alltid leverera hög service och god tillgänglighet. Ytterligare ett viktigt kriterium i
upphandlingen var en enkel och tydlig paketering som gör det lätt för de olika verksamheterna
att välja rätt abonnemangsform.
-

Tele2 uppfyllde våra kriterier bäst och hade utvecklat bra lösningar för regionens olika
verksamheter. Det nya avtalet ger oss en trygg kommunikation som är enklare för våra
användare samtidigt som vi får kraftigt sänka kommunikationskostnader, säger Göran
Hallsten, projektledare för offentlig upphandling på Västra Götalandsregionen.

En annan del av Västra Götalandsregionen är Västtrafik, som ansvarar för all kommunaltrafik.
För dem levererar Tele2 nu cirka 4 000 telematikanknytningar som möjliggör att bland annat
informationstavlor och biljettautomater fungerar.
-

Det här avtalet visar att vi är en helhetsleverantör inom telekommunikation, oavsett
om det gäller människor eller maskiner emellan. Förtroendet från Västra
Götalandsregionen är stort och vi är stolta över att kunna leverera efter deras hårt
ställda krav, säger Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden Tele2 Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden Tele2 Sverige, tel: 070-454 15 11
Annika Kristersson, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 41 28
TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET
BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 31 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 2010 omsatte bolaget 40,2 miljarder kronor och
presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,3 miljarder kronor.

