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Tele2 tecknar avtal med tre svenska kommuner värt 20 miljoner 
kronor 
- Tre kommuner på västkusten väljer Tele2 som helhetsleverantör för telekommunikation. 
 
Tele2 har tecknat ett nytt telefoniavtal och blir helhetsleverantör för Uddevalla kommun, 
Trollhättan Stad (Trollhättan kommun) Vänersborgs kommun och Uddevalla kyrkliga 
samfällighet. Avtalet som är värt cirka 20 miljoner kronor löper på 24 månader och omfattar 
bland annat 2900 mobilabonnemang.  
 
Tele2 kommer att leverera en skräddarsydd helhetslösning inom telefoni till de tre 
kommunerna med tjänsterna; Tele2 Fast telefoni, Tele2 Mobil, Tele2 Mobile Extension samt 
Tele2s Mobila växel. Den prisvärda lösningen möter kommunernas krav på hög tillgänglighet 
som de angav i upphandlingen. Med Tele2 Mobile Extension kommmer kommunens anställda 
alltid att vara nårbara via en mobil anknytning i växeln.  
 

– Vi är stolta över att gå vinnande ur ännu en stor telefoniupphandling. Återigen kan vi 
visa på en helhetslösning för telefoni som når de högt ställda kraven på funktion och 
pris, säger Martin Cullberg, ansvarig för Företagsmarknaden på Tele2. Vi ser även att 
allt fler kunder inser fördelarna med att välja en operatör för samtliga 
telekommunikationstjänster, något som underlättar såväl administration och drift av 
systemen.  

 
- Vi är otroligt nöjda med utgången av upphandlingen, säger Per-Olof Hermansson, 

kommunchef i Uddevalla. Vår inköpsavdelning, tillsammans med tjänstemän i 
kommunerna, har arbetat mycket professionellt tillsammans och det är glädjande att 
det visar sig att samarbete ger resultat. 

 
-------------------------------------- 
För mer information, vänligen kontakta:   
Martin Cullberg, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2, tfn: 070-454 1511 eller Tele2 
Mediaservice 08-5626 4626  
 
Tele2 är en av Europas ledande 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.  
 
 
 
 


