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Tele2 tecknar nytt fast bredbandsavtal 
med KPN 
 
 
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) 

meddelar idag att Tele2 och KPN har tecknat ett sjuårskontrakt för uppgraderad fast 

bredbandsaccess till KPNs nätverk. VULA (Virtual Unbundled Local Access)-kontraktet 

innebär att Tele2 kan erbjuda nya och existerande kunder högre fast 

bredbandshastighet upp till 100 Mb/s. I kombination med Tele2 Nederländernas 

utrullning av sitt nya LTE-advanced 4G-nätverk kommer denna nya 

höghastighetsservice inom fast bredband kunna möta den ökade efterfrågan av data för 

både företagskunder och konsumenter.  

 
Jeff Dodds, vd för Tele2 Nederländerna kommenterar: “Tele2 började som en fast 

tjänsteleverantör i Nederländerna och under årens lopp har vi mycket framgångsrikt utmanat 

både företags- och privatmarknaden med innovativa produkter till ett bra pris. Med detta avtal 

kommer vi kunna erbjuda mycket snabbare fasta bredbandstjänster till ett betydligt större antal 

hem. Detta är fantastiska nyheter för nederländska konsumenter och företag. Med våra 

moderna fasta och mobila nät på plats kommer vi att kunna erbjuda våra kunder prisvärt och 

högkvalitativt internet oavsett var de befinner sig.” 

 

VULA 

För närvarande erbjuder Tele2 ADSL- och VDSL-tjänster som huvudsakligen levereras genom 

det egna rikstäckande fibernätet och KPNs kopparnät för den "sista kilometern". Med det nya 

VULA-avtalet kan kunder dessutom dra nytta av ny teknik i KPNs kopparnät som exempelvis 

parbildning och vektorisering, vilket garanterar en högre hastighet upp till 100 Mb/s. Detta är 

jämförbart med de hastigheter som för närvarande erbjuds genom koaxialkabel. Enligt KPNs 

nuvarande prognoser kommer drygt 85 procent av Nederländerna ha tillgång till hastigheter 

upp till 100 Mb/s senast i slutet av 2016. 

 
För mer information, vänligen kontakta:  
Lars Torstensson, Kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, Tele: +46 702 73 48 79  
Viktor Wallström, PR-chef, Tele2 AB, Tele: +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, innehållstjänster och M2M/IoT-lösningar. 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 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor 

och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor. 
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