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TELE2 TECKNAR MVNO-AVTAL I TYSKLAND

Tele2 har i dagarna tecknat ett avtal med VIAG Interkom som innebär att Tele2
kan börja erbjuda mobiltelefonitjänster till sina kunder på VIAG Interkoms
nätverk. Tele2 blir därmed en mobil virtuell nätverksoperatör (MVNO) i
Tyskland.

Tele2 är en av Tysklands största alternativa telekomoperatörer med över 1 miljon
privat- och företagskunder för fast telefoni. Bolaget kommer nu börja erbjuda sina
kunder även mobil telefoni. Tele2:s mobila tjänster kommer att framställas som ett
enkelt och konkurrenskraftigt alternativ, dvs samma erbjudande som har givit
företaget framgång med tjänster inom fast telefoni i Tyskland och i andra europeiska
länder. Tele2 Mobil kommer att kunna erbjuda kunderna en räkning för både fast och
mobil telefoni och andra typer av bundlade tjänster.

Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef för Tele2 säger: ”Tyskland är den största
telekommarknaden i Europa och detta MVNO-avtal kommer att göra det möjligt för
Tele2 att erbjuda prisvärd fast och mobil telefoni på en och samma räkning till våra
kunder. Vi räknar med att kunna börja erbjuda mobiltjänster under andra kvartalet
2002. Vi har redan MVNO-avtal i Holland och Danmark och ämnar teckna liknande
avtal med operatörer på övriga europeiska marknader för att dra nytta av styrkan i vår
omfattande kundbas.”

Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget
som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2,
Tango och Comviq till över 13,7 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 driver Datametrix, som är
specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika
Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³,
inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för
hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med
MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under
kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
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1. Tele2 Telecommunications Services GmbH är ett helägt dotterbolag till Tele2,
som är börsnoterat i Stockholm och på Nasdaq i USA. Tele2 har ca 3,3
miljoner mobilkunder och 10,4 miljoner kunder inom fast telefoni i 22 länder.
I 7 länder är Tele2 den näst största operatören inom fast telefoni.

2. VIAG Interkom är ett helägt dotterbolag till mmO2 plc, British Telecoms
mobiltelefonirörelse.

3. Tele2 har sedan tidigare MVNO-verksamhet i Danmark och Holland, genom
avtal med mmO2s Telfort. Tele2 har även konventionell GSM-mobilrörelse i
7 länder.

4. En schematisk skiss över hur Tele2:s MVNO-verksamhet bedrivs bifogas
nedan. Tele2 sköter all marknadsföring, kundvård, fakturering, SIM och
tjänsteärenden. VIAG Interkom står för anslutningenen till nätverket och görs
på samma sätt som vanlig roaming.


