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Tele2 levererar telefoni till hela Volvokoncernen  
 
Tele2 har slutit ett ramavtal med AB Volvo gällande en helhetslösning för fast och 
mobil telefoni till samtliga bolag inom Volvokoncernen. Avtalet är på två år med 
möjlighet till ett års förlängning, och ordervärdet beräknas uppgå till minst 155 
miljoner kronor.  
 
– Vi är stolta över att Volvokoncernen återigen valt Tele2 i konkurrens med övriga 
operatörer, säger Markus Täkte, ansvarig för företagsmarknaden hos Tele2. Att vi nu 
får förnyat förtroende visar att vi, med våra låga priser och smarta lösningar för ökad 
mobilitet, lever upp till de högt ställda krav Volvo har på sina leverantörer. 
 
Det nya ramavtalet omfattar fast telefoni till samtliga anknytningar samt cirka 10 000 
mobilabonnemang under avtalsperioden. Inom ramen för det nya avtalet har Volvo 
även valt en tjänst som kopplar alla fasttelefoninummer direkt till mobiltelefonerna. 
Tjänsten ökar flexibiliteten för både kunder och anställda, eftersom medarbetarna 
alltid kan nås på ett och samma nummer. 
 
Tele2 har sedan tidigare levererat mobiltelefoni till Volvo som underleverantör. Det 
nya avtalet är slutet direkt med Volvo Information Technology AB, vilket ger 
parterna möjlighet till ett närmare samarbete. 
 
 
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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