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Tele2 i partnerskap med Aerea, exklusiv 
SIGFOX-operatör i Nederländerna 
 

 

Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och det 

nederländska företaget Aerea meddelar idag att det går in i ett Machine-to-

Machine/Internet of Things (M2M/IoT)-partnerskap i Nederländerna. De båda företagen 

breddar därmed sina anslutningstyper.  

 
Partnerskapet gör det möjligt att också leverera IoT-tjänster över det kostnads- och 
energieffektiva globala nätverket SIGFOX, som kompletterar 2G/3G samt 4G-lösningar. 
Lösningen eliminerar kostnads- och energianvändningsbarriärer för en bredare implementation 
av IoT-lösningar. Detta sker genom kommunikation i form av små meddelandepaket och leder 
till en kraftig förlängning av batteritiden samt livslängden för uppkopplade enheter.  
 
Tele2 M2M Global Solutions har nu adderat Aerea till sitt redan stora ekosystem av partners. 
Aerea är den enda SIGFOX-operatören i Nederländerna och täcker redan 85 procent av 
landet.  
 
Tele2s övriga partners kommer att kunna dra fördel av samarbetet då de har tillgång till både 
SIGFOX och cellulära M2M-lösningar. Kunderna kommer dra fördelar genom erbjudandet av 
integrerade SIGFOX/cellulära M2M-lösningar.  
 
Den kombinerade styrkan av dessa teknologier kommer även att vara attraktivt för 
systemintegratörer som utvecklar breda end-to-end-lösningar inom exempelvis infrastruktur 
och smarta städer. SIGFOX-nätverket har mycket låga kostnader för utveckling och underhåll 
samt är ett globalt och öppet ekosystem. Dessutom så har så kallad ultrasmal bandteknologi 
en mycket hög kapacitet jämfört med system som är beroende av andra typer av 
radiokommunikation.  
 
Rami Avidan, kommersiell direktör för M2M på Tele2 AB, kommenterar: “Genom erbjudandet 
av denna integrerade lösning stärker vi vår position i Nederländerna ytterligare. Tele2 anser att 
SIGFOX-teknologi är ett starkt komplement till cellulära M2M-lösningar och vi är stolta över att 
arbeta med Area och SIGFOX i Nederländerna. Det nya avtalet ger mig självsäkerhet i Tele2s 
partnerstrategi som innebär att utveckla ordentliga partnerskap som erbjuder mervärde i IoT-
värdekedjan i samarbete med SIGFOX.” 
 
Nicholas van Hoey Smith, vd på Aerea, kommenterar: “Genom överlägsen SIGFOX-teknik, ett 
öppet ekosystem samt aggressiv prissättning gör partnerskapet det möjligt att möta behovet 
på den snabbt växande nederländska M2M/IoT-marknaden. Tillsammans med Tele2 kan vi 
täcka de områden som är i behov av högre bandbredd.”  
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För mer information, vänligen kontakta:  

Lars Torstensson, kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, Tel: +46 702 73 48 79. 

Viktor Wallström, pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27. 
 

 

 

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. 


