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Tele2 förser Stockholms studenter med snabbare bredband  

- SSSB ger Tele2 fortsatt förtroende i avtalsförlängning 
 
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) förlänger sitt befintliga bredbandsavtal 
med Tele2 och utökar samarbetet med Tele2s kabel-tv-tjänster. De nya avtalen gäller i 
ytterligare tre år .  
 
8 000 studentbostäder uppgraderas från 10Mbit/s till 100 Mbit/s när SSSB väljer att behålla 
Tele2s bredbandstjänster. Dessutom framtidssäkras utrustningen för att klara upp till 1Gbit/s. 
Avtalet berör samtliga SSSB:s boende och innebär även att Tele2 tar över som kabel-tv-
leverantör. 
  

- För oss är det viktigt att kunna erbjuda tv och internet till lägsta möjliga pris, utan att 
tumma på de höga krav som studenterna ställer på sin uppkoppling. Samarbetet med 
Tele2 har varit både pålitligt och driftsäkert genom åren. Därför väljer vi att förlänga 
och utöka vårt samarbete, säger Ann-Sofie Sääf, VD på SSSB.  

 
Tele2s kabel-tv tjänster driftsätts i början på oktober och målsättningen är att 
bredbandsuppgraderingen till 100 Mbit/s ska vara i drift under slutet av 2010. 

 

- Studenterna har efterfrågat högre hastighet. De nya installationerna gör att vi kan möta 
deras behov men också bygga för framtiden. Vi är förstås oerhört glada över SSSB:s 
fortsatta förtroende för oss och vårt nät, säger Thomas Ekman, ansvarig för 
privatmarknaden Tele2 Sverige.  

 
 

För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden Tele2 Sverige, tel: 070-426 4707 
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 28 
miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, 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 2009 omsatte bolaget 39,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat 
(EBITDA) på 9,4 miljarder kronor. 

 


