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Stena Line utökar avtal med Tele2 för fast och mobil telefoni   
 
Tele2 har slutit ett ramavtal med koncernen Stena Line som omfattar en 
helhetslösning för fast och mobil telefoni till bolagen Stena Line och svenska 
Scandlines. Samtliga bolag i Stena-gruppen har möjlighet att teckna avtalet. Avtalet 
löper på tre år och ordervärdet beräknas uppgå till minst 20 miljoner kronor.  
 
– Valet av Tele2 avgjordes av en mycket attraktiv prisbild i kombination med 
förmåga att leverera smarta lösningar. Vi har för avsikt att fortsätta att hitta nya sätt 
tillsammans med Tele2 för att öka våra anställdas mobilitet, säger Hans Björkborg, 
VD för Stena Line IT.   
 
Ett viktigt fokus för Stena Line har varit att hitta en telefonilösning som ökar de 
anställdas mobilitet och samtidigt sänker kostnaderna. Avtalet med Tele2 innebär att 
samtalen mellan både fasta telefoner och mobiler nu blir kostnadsfria inom 
koncernen.  
 
– Vi är stolta över att Stena Line återigen valt Tele2 i konkurrens med de andra 
operatörerna. Stena Line är en stor kund som vi samarbetat med länge, och det är 
extra roligt att de nu även vill växa med oss, säger Markus Täkte, ansvarig för 
företagsmarknaden hos Tele2.  
 
Stena Line har varit kund hos Tele2 sedan 1998 och väljer nu att förlänga och 
samtidigt utöka sitt samarbete med Tele2. Avtalet omfattar fast telefoni till ca 7 500 
anknytningar, 1 500 på land och 6 000 på båtarna, samt mobiltelefoni till cirka 1 000 
användare. Lösningen innebär dessutom att all satellitkommunikation mellan fartygen 
och Stena Lines anläggningar längs kuststräckorna i östra och västra Sverige tas emot 
i Tele2s nät.  
 
Stena Line är ett internationellt transport- och reseserviceföretag och ett av världens 
största färjerederier. Stena Line har 5700 anställda och verksamheten består av 18 
strategiskt belägna färjelinjer i Skandinavien och runt Storbritannien. Stena Line är en 
del av Stena AB som omfattar bolagen Stena Line, Stena Line IT Services, Stena 
Drilling, Stena RoRo, Stena Bulk, Northern Marine Management, Stena Property och 
Stena Finance. Stena AB har totalt drygt 14 000 anställda.  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Markus Täkte, ansvarig företagsmarknaden på Tele2 Sverige AB,  
tel. 08-56 26 40 00 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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