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Tele2 Kroatien lanserar 4G 
 
 
Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) 
meddelar idag att Tele2 Kroatien har lanserat ett rikstäckande 4G-nät med en 
befolkningstäckning på 90 procent.  
 
Tele2 Kroatien är därmed först på marknaden med att lansera 4G som standard till 
abonnemangs- och kontantkortskunder på alla taxor. 4G-tjänsten möjliggör en hastighet på 
upp till 150 Mbps över hela 4G-täckningsområdet och är inte begränsat till vissa områden.  
 
Allison Kirkby, koncernchef och vd på Tele2 AB, kommenterar: ”Det här 4G-nätet är baserat 
på en framtidssäker och modern nätverkslösning som gör det möjligt för användare att uppleva 
fördelarna med verklig mobilitet. Den kroatiska 4G-lanseringen betyder också att Tele2 nu 
kommer att erbjuda 4G i alla våra länder - så snart vårt samgående i Kazakstan är klart. Detta 
är en fantastisk milstolpe för företaget.” 
 
Med den rikstäckande 4G-lanseringen och den nyligen färdigställda 3G-nätverksuppdateringen 
i Kroatien täcker Tele2 nu 99 procent av den kroatiska befolkningen med rösttjänster, 97 procent 
av befolkningen med 3G-datatjänster och 90 procent av befolkningen med 4G-datatjänster – 
vilket gör det till ett av de mest heltäckande nätverken i hela regionen.  
  
För mer information, vänligen kontakta:  
Viktor Wallström, kommunikationschef, Tele2 AB, Tele: +46 703 63 53 27 
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tele: +46 704 26 46 52 
 

 

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 samt 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 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor 

och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor. 


