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Semcon och JCE Group väljer mobil- och fast telefoni från Tele2 
 
Tele2 har tecknat ett avtal med JCE Group och Semcon om att leverera mobil- och fast 
telefoni till JCE Groups olika bolag samt Semcon. Avtalet som löper på två år innefattar bland 
annat över 3000 mobilabonnemang och uppskattas vara värt 15 miljoner kronor. I och med 
avtalet väljer gruppens bolag att konsolidera all sin telekommunikation till Tele2. 
 
– Kombinationen av en kostnadseffektiv och utbyggbar lösning med en god inbesparing 
avseende telefonikostnader gjorde att valet föll på Tele2, säger inköpschefen på Semcon 
Urban Kihlén. 
 
JCE Group omfattar totalt 20 olika bolag som helt eller delvis ägs av JCE Group. Bolagen 
inom gruppen håller successivt på att gå över till att bara använda sig av mobiltelefoni. Tele2s 
lösning gör att företagen kan behålla sina fasta anknytningar och telefoniväxlar även med 
enbart mobila enheter. I JCE Group ingår bland annat Consafe IT och dessutom äger JCE 
Group cirka 30 procent av Semcon AB. 
  
– Genom att välja en operatör för all sin telekommunikation finns många fördelar både vad 
gäller kostnader och möjligheten att använda smarta tjänster. Vi är glada att JCE Group och 
Semcon har sett denna möjlighet och att de nu väljer oss som sin helhetsleverantör, säger 
Markus Täkte, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2. 
 
Tele2 levererar sedan tidigare datanätstjänster till Semcon och blir med det nya avtalet 
totalleverantör av tele- och datakommunikation till Semcon. 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:   
Markus Täkte, ansvarig företagsmarknaden på Tele2 Sverige AB,  tel. 08-56 26 46 88 eller 
Tele2 Mediaservice 08-5626 4626  
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. 
Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. 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 
Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat 
(EBITDA) på 5,7 miljarder kronor. 
 
 
 
 
 


