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PRESSMEDDELANDE´ 

 
Tele2 levererar bredbandsuppkoppling till världens 
största LAN - DreamHack 
 
Tele2 förlänger avtalet med DreamHack och kommer att leverera internetkapacitet till DreamHack 
Winter som arrangeras på Elmia i Jönköping mellan den 25 och 28 november. Samarbetet som nu 
förlängs började 2015 och har bland annat gett ett världsrekord i bredbandshastighet.  
 
Sedan 2015 har DreamHack och Tele2 genom varumärket Com Hem samarbetat. 2018 koppladeTele2 
upp DreamHack med en internetanslutning på 1,6 terabit per sekund, vilket gav utmärkelsen ”Fastest 
broadband network” av internationellt kända GUINNESS WORLD RECORDS. 
 
Nu förlängs samarbetet och under DreamHack Winter 2021 som pågår mellan den 25 och 28 november, 
kommer Tele2 att koppla upp Elmia i Jönköping med blixtsnabb uppkoppling som de 3 000 deltagarna 
kan använda.  
 

- Att vi skulle fortsätta leverera stabila och pålitliga bredbandstjänster, med korta svarstider till 
världens största LAN var helt självklart för oss. Tillsammans med DreamHack kommer vi att se 
till att deltagarna även i fortsättningen får bredbandshastigheter av världsklass, säger Jonas 
Lundqvist, marknadschef på Tele2.  

 
- Vi på DreamHack och våra besökare har stora krav på både hastighet och tillgänglighet och vi 

är glada att vi kan fortsätta vårt samarbete med Tele2. Vi är mycket imponerade över den 
tekniska lösningen för internetuppkopplingen som Tele2 tar tagit fram för våra festival i 
Jönköping, säger Andreas Jernberg, VD, ESL Gaming Nordics/DreamHack.  

-  
Dreamhack 2021 kopplas upp med dubbla redundanta fibervägar med 40 Gbit/sekund uppströms och 
nedströms.  
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Fredrik Hallstan, Head of PR, Tele2, +46 761 15 38 30 / fredrik.hallstan@tele2.com 
 
Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media 
 
 

 
Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och skapa förutsättningar för ett samhälle med 
obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och 
dammiga monopol. Idag möjliggör våra 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 2020 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, 
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med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, 
vänligen se vår hemsida www.tele2.com.  


