
 

 
 
 
Pressmeddelande 
2006-07-04 

 
 

Tele2 sluter avtal med DSB Sverige om fast och mobil 
telefoni  
 
Tele2 har slutit ett avtal med DSB Sverige AB gällande fast och mobil telefoni till 
dotterbolaget DSB Tågvärdsbolag, som verkar i Öresundsregionen.  
 
– Vi valde Tele2 på grund av deras fördelaktiga priser med låga fasta avgifter och 
kostnadsfria samtal internt, säger Niclas Mårtensson, VD för DSB Sverige AB. Vi 
upplevde Tele2s säljavdelning som en nära partner genom hela processen. De satte sig 
verkligen in i vår telefonistruktur och tipsade om bra kringtjänster som har 
effektiviserat vårt arbete.   
 
Avtalet löper under 24 månader och omfattar initialt 220 mobilabonnemang samt fast 
telefoni till samtliga anknytningar hos DSB Tågvärdsbolag. Dessutom ingår en SMS-
tjänst som gör att ledningen enkelt kan nå alla anställda oavsett var de befinner sig. 
 
– Det känns roligt att DSB Sverige valt att bli ny kund hos oss och att vi har kunnat 
bidra med smarta lösningar som sänker kostnaderna och förenklar kommunikationen. 
DSB har som mål att växa i Sverige och vi är gärna med och växer tillsammans med 
dem, säger Markus Täkte, ansvarig för företagsmarknaden hos Tele2.  
 
DSB Sverige AB är en del i den danska järnvägskoncernen DSB. I Sverige är de 
verksamma på persontrafikmarknaden och ansvarar genom sina dotterbolag för 
trafiken på Roslagsbanan i Stockholm, samt ombordservicen på Pågatågen och 
Öresundstågen i Öresundsregionen. DSB Sverige AB har idag totalt cirka 500 
anställda.  
 
 
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 för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har över 
30 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, 
kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff 
utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 
2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. 
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