
Tele2 fortsätter vinna förtroende och tecknar avtal med Uppsala
kommun
Nyligen blev det klart att Tele2 vunnit ytterligare en ny kund då Uppsala kommun väljer Tele2 som leverantör för telefonitjänster. Avtalet
mellan Tele2 och Uppsala kommun innefattar en molntjänstlösning innehållande växelplattform och runt 15 000 abonnemang inom mobila
och fasta anknytningar, mobila bredband samt trygghetsabonnemang.

Tele2 fortsätter vinna förtroende. Avtalet med Uppsala kommun sträcker sig initialt över tre år, med möjlighet till förlängning, och kommer stödja kommunens
behov och utveckling av flexibla och mobila arbetssätt.

- Att vinna förtroende i den här typen av uppdrag gör oss på Tele2 både stolta och glada, då våra kommunikationstjänster kommer påverka livet för de dryga
200 000 invånarna i Uppsala kommun. Vår expertis inom komplexa lösningar med fokus på stabilitet och effektivitet gör att vi kan leverera en helhetslösning
som också kommer underlätta arbetet för de anställda i kommunen. Ett otroligt roligt uppdrag att vårda och utveckla över tid, säger Samuel Skott, vd på
Tele2 Sverige.

I uppdraget kommer Tele2s mobila lösningar ge Uppsala kommun tillgång till en växelplattform med tillhörande tjänster som bland annat kontaktcenter och
telefonisttjänst. Dessutom kommer Tele2 säkerställa kommunens inomhustäckning genom mobila företagsnät.
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TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att
det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner
sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare.
Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder
njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25
miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ
@Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.


