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Tele2 tar hem ännu ett avtal för kommunikation som tjänst
-

Kvalitet och pris avgörande i Järfällas upphandling

Järfälla kommun väljer Tele2 och Datametrix för att leverera en modern och flexibel
kommunikationslösning där kvalitet och pris spelar en avgörande roll. Avtalet löper
över tre år och är värt cirka 20 miljoner kronor. För Tele2 är det den åttonde affären på
bara ett år inom Kammarkollegiets ramavtal för kommunikation som tjänst.
Tjänsten blir till stor del en mobil lösning där Tele2 tar ett helhetsansvar för installation,
driftsättning och förvaltning. Sedan tidigare bygger Järfälla kommun upp ett kontaktcenter för
att öka tillgängligheten mot medborgarna, där Tele2 kommer att ansvara för att leverera de
tekniska resurser som krävs. Kommunikationslösningarna berör samtliga kommunens 3 500
anställda och levereras tillsammans med det helägda dotterbolaget Datametrix.
-

Tele2 hade det bästa priserbjudandet, men var också den leverantör som svarade bäst
på våra kvalitetskrav och svåra tekniska lösningar. Vi känner stort förtroende för dem
och ser fram emot ett flerårigt samarbete, säger André Hagberg, chef för kundtjänsten
på Järfälla kommun.

Ett av de kvalitetskrav som Järfälla kommun ställde i upphandlingen var inomhustäckning,
som blir speciellt viktigt när kommunen nu går över till en mobil lösning.
-

Självklart är både pris och kvalitet avgörande vid en så här stor förändring. Vi ser
avtalet som ett starkt bevis för att vi lever upp till det, 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 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.

