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E.ON förlänger mångmiljonavtal med Tele2 

- Hög driftsäkerhet och kundservice avgörande 
 

Energiföretaget E.ON förnyar sitt avtal med Tele2 gällande datanät och datatjänster. 
Till grund för beslutet ligger Tele2s höga driftsäkerhet, goda kundservice samt ett 
positivt samarbete. Avtalet löper över tre år.  
 
I och med det nya avtalet fortsätter Tele2, som exklusiv leverantör, att leverera E.ONs 
datanät. Nätet binder samman företagets samtliga 170 kontor som är spridda mellan Kiruna 
och Ystad och sköter datakommunikationen dem emellan.  
 

- Vi tvekade inte på att förlänga avtalet med Tele2. Vi har ett mycket väl fungerande 
samarbete med hög kvalitet i leveransen. Tele2s teknik och tjänster motsvarar precis 
det vi behöver och dessutom erbjuder Tele2 ett mycket konkurrenskraftigt pris, säger 
Bert von Garrel, VD på E.ON IS, E.ONs IT-leverantör. 

 
Tele2 levererar också tjänsten Service Manager som säkerställer kvaliteten på den totala 
tjänsteleveransen. Med Service Manager får E.ON en extra kontaktperson hos Tele2 som 
aktivt arbetar med att trygga driften. Kontaktpersonen deltar också i driftsmöten samt 
redovisar statistik och leveransrapporter som ökar kontrollen och driftsäkerheten ytterligare.  
 

- Att E.ON väljer att förlänga samarbetet med oss är ett viktigt erkännande. Det visar att 
vårt fokus på teknik och kundservice verkligen lönar sig. Naturligtvis behåller vi 
samma fokus framöver, säger Martin Cullberg, ansvarig företagsmarknaden på Tele2.  

 
_________________________________________ 
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 alternativa telekomoperatörer. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och enkla  
kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 24 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 Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 
39.5  miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8.2 miljarder kronor. Läs mera på 
www.tele2.com. 
 
 


