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Tele2 vinner miljonaffär för Fågelviksgruppen 

- Blir ny leverantör av telematik, telefoni och mobilt internet 
 

Skandinaviens största taxikoncern Fågelviksgruppen väljer Tele2 som ny leverantör av 
telematik, telefoni och mobilt internet. Nu knyts Fågelgruppens 
elva taxiväxlar, som förser 4 700 taxiåkare med åkeriuppdrag i 36 städer över hela 
Sverige, samman av Tele2s telefoninät. Till grund för beslutet ligger Tele2s 
konkurrenskraftiga pris samt förmåga att knyta ihop telefonin med hög säkerhet i form 
av redundans samt extra servicenivåer. Avtalets värde uppgår till 55 miljoner kronor.  
 
Fågelviksgruppen är Skandinaviens största taxiorganisation med bland annat Taxi Kurir, Taxi 
020, Taxi Skåne, Botkyrka Taxi, Taxi Card och Top Cab. Avtalet innefattar ca 4500 mobila 
abonnemang, mobilt internet, fast telefoni till sex orter i Sverige på totalt 600 kanaler samt 
möjlighet till redundanta datanätsförbindelser med extra SLA-nivåer på respektive ort. Avtalet 
innefattar också 2 500 telematik-SIM-kort som validerar kontokortsbetalningarna i 
taxibilarna. 
  

- Det viktigaste för oss är pålitlighet och säkerhet i kommunikationen och med Tele2 
som enda leverantör ser jag fram emot ett bra samarbete. Samtidigt erbjuder de ett 
konkurrenskraftigt pris för en lösning som smidigt och säkert binder samman en stor 
och utspridd organisation som Fågelviksgruppen, säger Leif Christensson på 
Fågelviksgruppen.  

 
För att ytterligare trygga dataöverföringen ingår ett redundant datanät på utvalda orter. Det 
innebär att en reservförbindelse automatiskt tar vid om den ordinarie uppkopplingen ligger 
nere. En central del är också det serviceavtal som bidrar till ökad kontroll och maximal 
tillgänglighet via utökad support och felanmälan. 
 

- Det är mycket glädjande att Fågelviksgruppen väljer att gå över till oss. Att vi 
dessutom kommer in som leverantör av samtlig kommunikation, från telematik till 
mobilt internet, visar inte bara på vårt konkurrenskraftiga erbjudande utan också på 
vår breda kompetens, säger Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden på 
Tele2.  

 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Annika Kristersson, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 41 28 
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera prisvärd och enkel kommunikation för alla, alltid. 
Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 24,5 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 
2008 omsatte bolaget 39,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2 miljarder kronor. 
 


