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Svenska Spel väljer Tele2 som telekomleverantör 
 

Svenska Spel har efter en offentlig upphandling valt Tele2 Business som heltäckande leverantör av 

lösningar för telefoni och WAN (Wide Area Network). Avtalet sträcker sig över tre år. 

Svenska Spel anordnar spel och lotterier via ombud, på restauranger, i mobilen och online. Dessutom driver 

bolaget fyra Cosmopol-casinon i Stockholm, Malmö Göteborg och Sundsvall.  

Nu har Svenska Spel via en offentlig upphandling valt Tele2 som leverantör för telefoni och WAN. 

– Precis som för många företag i dag är kommunikation en central nerv för oss. Vi jobbar mer och mer mobilt 

och många av våra anställda har i stort sett kontoret i sina smartphones. Tele2 mötte våra krav på kvalitet på 

lösningarna och sedan låg de bra till när det gäller prisbilden, säger Carina Warte, Chef IT-drift på Svenska Spel. 

Genom avtalet som sträcker sig över tre år, tar Tele2 ett helhetsansvar för Svenska Spels telefoni, både fast och 

mobil. Dessutom levererar Tele2 WAN-nät som binder ihop Svenska Spels två kontor i Visby och Sundbyberg 

med de fyra casinon som de driver i Sverige. I lösningarna för telefoni ingår både mobil och fast telefoni för 

företagets anställda. 

– Vi är såklart oerhört glad att Svenska Spel väljer att teckna avtal med oss. Jag ser affären som ett tydligt bevis 

på att vi lever upp till deras tuffa förväntningar på täckning, kvalitet och pris. Vårt hårda arbete med att ta fram 

kvalitetsäkra och prisvärda telekomlösningar har gett resultat. Allt fler företag, kommuner, myndigheter och 

organisationer vänder sig till oss för att köpa kommunikationslösningar, säger Anders Långsved, ansvarig på 

Tele2 Business 

För mer information, vänligen kontakta:  

Annika Kristersson, Presschef, Tele2 Sverige, tel: 070-426 4128 

 

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER 

ALLTID DET KUNDERNA BEHÖVER TILL LÄGSTA PRIS. Vi har 38 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 

erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. 

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 2012 omsatte 

bolaget 43,7 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11 miljarder kronor. 


