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Stena Line ger Tele2 fortsatt och utökat förtroende
-

Förlänger samarbete till följd av gott samarbete och konkurrenskraftigt pris

Färjerederiet Stena Line väljer att förlänga sitt samarbete med Tele2. Därmed
fortsätter Tele2 att leverera fast och mobil telefoni till Stena Lines kontor och fartyg i
Sverige. Vidare utökas samarbetet med mobil växelfunktionalitet genom tjänsten
Mobile Extension. Gott samarbete, konkurrenskraftigt pris och täckning avgjorde
affären som beräknas till 16 miljoner kronor.
Stena Line är ett av världens största färjerederier med 35 fartyg som trafikerar 18 linjer i
Skandinavien och runt Storbritannien.

-

Stena Line är en stor organisation och vi värdesätter enkelheten i att ha allt samlat i en
och samma lösning. Med Tele2 ökar vi tillgängligheten vilket i sin tur förbättrar
kundservicen. Detta dessutom till ett mycket bra pris, säger Stephan Begic på Stena
Line.

I avtalet ingår även Tele2s mobila växeltjänst Mobile Extension som ger mobiltelefoner
samma växelfunktioner som fasta anknytningar. Frånvaro, hänvisning och personlig service
tillgodoses oavsett anknytning. Det ger växeltelefonisterna full kontroll vilket i sin tur leder
till bättre kundservice.

-

Vi är mycket glada över att Stena Line ger oss utökat och fortsatt förtroende. Det visar
tydligt att vi svarar på de höga krav våra kunder ställer på oss. Självklart lyckas vi
samtidigt behålla våra konkurrenskraftiga priser, säger Martin Cullberg, ansvarig
företagsmarknaden på Tele2.
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För mer information, vänligen kontakta:
Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2 Sverige, tel: 070-454 15 11
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.

