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Tele2 och MTG’s Viaplay meddelar 
partnerskap 
 
 
Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) svenska 
verksamhet har ingått partnerskap med MTG’s streamingtjänst Viaplay. Avtalet innebär 
att Tele2 Sverige kommer att kunna erbjuda tillgång till Viaplay till deras 3,7 miljoner 
mobilkunder.  

 

Från slutet av januari 2015 kommer både Tele2 Sveriges nya och existerande kunder kunna 

inkludera Viaplay i sitt abonnemang. Viaplay är tillgängligt på en rad internetuppkopplade 

skärmar. 
 
Möjligheten att kunna leverera en bra användarupplevelse är mycket tack vare 4G som har en 
avgörande roll på telekommarknaden. Kunder kan nu titta på serier, sport och filmer utan 
konstanta avbrott på grund av att internetet inte fungerar optimalt. Partnerskap med olika 
värdefulla aktörer har blivit en viktig del av Tele2s strategi.  
 
Lars Torstensson, kommunikations- och strategichef kommenterar: ”Vi är glada över att ha 
signerat ett partnerskapsavtal med MTGs Viaplay. Partnerskapsprogram är viktigt för oss för 
att kunna utnyttja de resurser vi har genom vårt 4G-nät och moderna faktureringskapacitet 
samtidigt som vi kan ge kunden en ännu bättre upplevelse” 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

Lars Torstensson, EVP Corporate Communication and Strategy, Tele2 AB, tel: +46 702 73 48 79. 
 

 

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA 

KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio 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 2013 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett 

rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor. 


