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Tele2 AB: T-Mobile och Tele2 delar mobilmaster i 
Nederländerna 

Tele2 och T-Mobile har tecknat ett 10-årigt avtal om gemensam 
användning av mobilmaster 

Nationellt 2G och 3G MVNO-avtal förlängs i ytterligare fem år 
 
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att T-
Mobile Nederländerna och Tele2 Nederländerna har nått en överenskommelse om att dela T-Mobiles 
mobilmaster. Genom kontraktet får Tele2 Nederländerna nu tillgång till de allra flesta antennplatser på 
hustak och torn i Nederländerna - utöver Tele2s egna platser. Båda operatörerna kommer dock 
självständigt bygga ut sitt eget rikstäckande mobila kommunikationsnät och driva sina egna frekvenser. 
Tele2 har också förlängt MVNO-avtalet för 2G och 3G med T-Mobile Nederländerna i ytterligare fem år. 
 
Mobilmastavtalet medför att T-Mobile och Tele2 kommer att gynnas av lägre underhållskostnader för det fysiska 
mobilnätet. Att ha de lägsta kostnaderna är en förutsättning för att förbli konkurrenskraftig på marknaden som den 
ser ut idag. Användningen av redan befintlig infrastruktur ger Tele2 möjligheten att bygga ut sitt 4G-nät på det 
mest effektiva sättet. 
 
Det förlängda MVNO-avtalet säkerställer i sin tur fortsatt användning av röst-och datatjänster för Tele2s kunder. 
Det fungerar också som ett kompletterande nät efter det att Tele2 färdigställt sitt egen 4G-nät. 
 
Både T-Mobile och Tele2 kommer att installera egen nätutrustning på varje plats, men kommer att dela masterna 
på hustak och torn samt annan icke-intelligent hårdvara. Tidigare i år startade T-Mobile Nederländerna sitt 
program för nätmoderniseringar för 2G och 3G samt utbyggnaden av sitt 4G-nät. 
 
– Detta är en milstolpe i vår fortsatta väg att utmana den holländska telekommarknaden. Vi kan nu räkna med T-
Mobiles mobilmaster i den totala utbyggnadsplaneringen, vilket gör det möjligt för Tele2 att effektivt bygga ett 
rikstäckande 4G-nät, säger Günther Vogelpoel, VD, Tele2 Nederländerna. 
  
– Vi är mycket nöjda med det förnyade partnerskapet. Det understryker Tele2s fortsatta förtroende för vårt företag 
som en pålitlig affärspartner och i investeringarna för att modernisera vårt rikstäckande nät. Avtalet kommer att 
frigöra medel som vi kan återinvestera för att ytterligare differentiera oss från konkurrensen på kundservice-sidan, 
säger Thomas Berlemann, VD, T-Mobile Nederländerna. 
 

För ytterligare information, kontakta: 
Lars Torstensson, Kommunikationschef, Telefon: 070 273 48 79 
Viktor Wallström, Pressfrågor, Telefon: 070 36 35 327 

 

 



 

 

 

 

 

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID 
VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i 10 länder. Tele2 
erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. 
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 NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte 
bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor. 
 


