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Tele2s kunder kommer snart erbjudas snabbare mobilt 
bredband utomlands  
 
London – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar i 
dag att de har signerat 4G LTE (Long-Term Evolution) roamingavtal med en rad 
internationella partners. Avtalen innebär snabbare mobilt bredband för Tele2s kunder 
när de åker utomlands.  
 
Tele2 lanserar nu 4G LTE roaming i de länder där bolaget är verksamt samt på externa 
marknader. Tele2s kunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen kommer snart att kunna dra 
fördel av de avancerade funktioner som LTE roaming innebär. Avtalen ger Tele2s kunder 
snabbare internet, en bättre surfupplevelse samt bättre kvalitet när de använder sina 
mobiltjänster utomlands.  
 
Anders Olsson, CCO på Tele2 AB kommenterar: “Syftet med våra partnerskap är att erbjuda 
våra kunder mervärde, vilket är en viktig del av Tele2s strategi. Människor reser på ett helt 
annat sätt i dag mot förr, vilket ställer högre krav på telekommarknaden, krav som vi självklart 
tänker leva upp till”. 
 
Det första externa LTE roamingavtalet har också signerats tillsammans med FareasTone 
Telecommunications, som innebär bättre kvalitet och snabbare mobilt internet för Tele2s 
kunder som reser till Taiwan. Under 2015 och 2016 kommer nya LTE roamingnät kontinuerligt 
lanseras i takt med att operatörer blir redo att erbjuda sina LTE-nät till Tele2s kunder.  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef, 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. 


