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Tele2 lanserar nya obegränsade 
företagsabonnemang 
 
Idag lanserar Tele2 Företag tre nya abonnemang med obegränsad mobildata riktade mot små och 
medelstora företag. Kunden kan välja vilken hastighet och tilläggstjänster som passar och alla 
Tele2s nya företagsabonnemang har 5G.  

Nu har alla Tele2s nya abonnemang för små och medelstora företagare 5G som standard. Samtidigt 
lanseras tre nya abonnemang med obegränsad mobildata där företagen kan välja vilken surfhastighet 
de vill ha, i olika steg, upp till 1 000 Mbit/sekund. Förutom obegränsad mobildata har de nya 
abonnemangen fria samtal, sms och mms i Sverige och i EU/EES.  

 

-    Våra företagskunder vill kunna driva sina verksamheter sömlöst och med obegränsad data ger vi 
dem möjlighet att göra det. Abonnemangen har 5G så att våra kunder kan dra nytta av det nya 
snabba 5G-nätverket som vi nu rullar ut i hela Sverige. Kunderna väljer bara vilken hastighet de 
vill ha som passar dem, säger Lars Bondebjer, kommersiell chef på Tele2 Företag.   

5G ger en snabbare, säkrare och mer pålitlig mobiluppkoppling som är mer energieffektiv än tidigare 
tekniker. Snabbare svarstider gör att det blir mindre lagg och fördröjning. 5G ger även bättre prestanda 
och täckning i stora folksamlingar och högre pålitlighet i mottagningen.  
  

- Samtidigt som vi ser teknologiskiftet i Sverige har kundernas efterfrågan förändrats. Det är ett 
större fokus på obegränsad säker uppkoppling, där våra kunder och deras medarbetare behöver 
ha tillgång till obegränsad mobildata. Denna förändring med fokus på obegränsad säker 
uppkoppling och förbättringarna med 5G innebär att vi nu förändrar hur vi paketerar våra 
mobilabonnemang, avslutar Bondebjer.  

  
 
Läs mer om Tele2s alla mobilabonnemang för företag  här 
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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 
 
Angivna maxhastigheter för abonnemangen gäller vid optimala förhållanden på utvalda orter där 5G-
nätet är utbyggt. Täckning och hastighet kan alltid variera bl.a. beroende på plats, utrustning och 
nätets belastning. Läs mer om hastigheter och täckning på https://www.tele2.se/mobilt/tackning-och-
nat 
  
 
 
 
 

 
Tele2s syfte är möjliggöra 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 2021 
omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste 
nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com. 
 


