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Tele2 AB presenterar 4G planer för den
nederländska marknaden
London – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade i dag
att de kommer att lansera 4G-nät i Nederländerna i början av 2015. Tele2
Nederländernas existerande och nya kunder kommer kunna använda det nya LTE-nätet
i mars.
Det första nätverksklustret lanseras om tre veckor och kommer att ha en täckning som
sträcker sig från Rotterdam till Amsterdam. Därefter kommer nätet att utökas successivt för att
säkra bästa möjliga användarupplevelse. I slutet av mars 2016 förväntar sig Tele2 ha täckning
i hela landet.
Jeff Dodds, VD för Tele2 Nederländerna kommenterar: “Under de senaste två åren har vi
ihärdigt drivit vår ambition att bygga det bästa 4G-nätet i Nederländerna för våra kunder och
därmed säkra deras lojalitet. Tack vare våra extremt låga installations- och driftskostnader tror
vi att Tele2 står i bästa möjliga position att utmana de etablerade telekomoperatörerna i
Nederländerna. Detta då vi verkar på en marknad där 4G fortfarande anses vara en dyr
premiumtjänst och prisnivåerna för mobil data är bland de högsta i Europa.”
Tele2 Nederländerna är den första telekomoperatören i världen som uteslutande lanserar 4Gnät. Tele2 har inga dyra 2G- eller 3G-nät att underhålla. I kombination med de
kostnadsfördelar som delningen av anläggningar med T-mobile innebär, samt de relativt små
kostnaderna för licenser, leder detta till en betydande kostnadseffektivisering jämfört med den
existerande MVNO-modellen. Tele2 beräknar att de kommer att vara upp till 85 procent
billigare att verka som en MNO jämför med en MVNO. Detta ger Tele2 Nederländerna
ytterligare möjligheter att utmana andra marknadsaktörer.
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.

