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Tele2 tar hem stororder från SSAB värd 30 miljoner kronor
- SSAB flyttar över all mobil- och fast telefoni till Tele2
Tele2 vinner ännu en stor affär. Den här gången är det SSAB, Svenskt Stål AB, som väljer att
byta till Tele2. Affären är värd ca 30 miljoner kronor och avser koncernens verksamhet i Sverige
med 4 000 fasta anknytningar och 3 000 mobilabonnemang för företagets kontor i Luleå,
Borlänge och Oxelösund. Täckning och pris avgjorde valet för SSAB:
–

Tele2 kunde erbjuda en attraktiv prisbild tillsammans med en bra täckning i vår region,
säger Madeleine Carman, Inköpsansvarig på SSAB. Ambitionen med avtalet är att sänka
totalkostnaden för vår telefoni, vilket Tele2s lösning kan erbjuda.

Tele2 kommer även att tillhandahålla tjänsten Mobile Extension, som gör att mobiltelefonerna
fungerar som anknytningar i företagsväxeln. Att bara ha en telefon och ett telefonnummer att
hålla reda på gör det enklare för de anställda samt minskar kostnaderna totalt sett, eftersom
behovet av fasta anknytningar minskar.
–

Vi är mycket glada att få hjälpa SSAB med att sänka sina telefonikostnader. Vi ser också
SSAB:s val av oss som ett kvitto på att våra satsningar på utbyggnad av näten i Norrland
har blivit väldigt bra, säger Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2.

______________________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2, tfn: 070-454 1511 eller Tele2
Mediaservice 08-5626 4626
Om Tele2
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom.
Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 25 miljoner kunder i 15 länder. Tele2 erbjuder
produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. 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 OMX Nordiska Börsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 43,4 miljarder kronor
och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.

Om SSAB
SSAB är en global tillverkare av stål i nischen höghållfasta och kylda stål, med en ledande position inom marknad
och produktivitet. Vi utvecklar lösningar som ökar våra kunders konkurrenskraft.

