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PRESSMEDDELANDE

Tele2 uppdaterar företagsportföljen med
ökad surf och fri roaming i 62 länder
Idag uppdaterar Tele2 sitt företagsabonnemangserbjudande och satsar på mer data och fler
länder. Den nya produktportföljen tar tillvara på det alltmer digitaliserade samhället och
behovet av enkelhet som Tele2 ser hos sina företagskunder. De uppdaterade abonnemangen
innebär mer värde för pengarna för företagskunderna med mer datamängd, fri data roaming
och kostnadsfria samtal mellan kollegor i hela 62 länder.
Tele2 Företag lanserar nu en uppdaterad portfölj för sina företagskunder med abonnemang som
inkluderar en större mängd data än tidigare, för att kunna tillgodose det ökade behov av surf
som det digitaliserade samhället kräver. Uppdateringen är ett resultat av de ökade krav Tele2
vet att deras företagskunder har på sig från sina kunders nuvarande och kommande villkor. Till
exempel syns det i ’Svenskarna och Internet 2019’, som släppts i dagarna, att hela 95 procent av
befolkningen nu använder internet på olika sätt, och företagande är inte undantaget.
-

Vi på Tele2 ser konstant över vilka behov våra kunder har och vi vet att användningen
av data ökar hos våra företagskunder. Därför känns det bra att vi nu kan öka mängden
data på samtliga företagsabonnemang och kunna ge kunderna mer värde jämfört med
många anr, säger Fredrik Stenberg, t.f chef för den svenska företagsaffären på Tele2.

De nya företagsabonnemangen kommer också ha fri dataroaming i 62 länder över hela världen
och det kommer även gå att ringa fritt till sina kollegor. Utöver EU-länder kommer bland annat
USA, Australien, Kanada, Sydkorea och Schweiz ingå bland länder med fri roaming. I samband
med uppdateringen av telefonabonnemangen uppdateras även dataplanerna för mobilt
bredband med två nya abonnemang som ersätter de gamla där man nu får välja mellan 50GB
eller 500GB data.
De nya abonnemangen för företagskunder innebär att det kommer gå att välja mellan
Obegränsad, 40GB, 10GB och 3GB surf.
De nya abonnemangen med 24 månaders bindningstid, priser exklusive moms:
3 GB: 319 kr/mån
10 GB: 379 kr/mån
40 GB: 429 kr/mån
Obegränsad: 599 kr/mån
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Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade
utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades
1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och
fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom
kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018
omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och
finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.
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