
 

 

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 

2014-03-12 

 

Tele2 AB: Tele2 förser CSL DualCom Ltd med 

anslutningar 
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att Tele2 

M2M Global Solutions kommer att tillhandahålla anslutningar för CSL DualCom Ltd och deras kunder 

inom säkerhet, hälsa och övriga M2M-applikationer i Europa. 

 

CSL DualCom erbjuder en plattform och produkter som möjliggör tillförlitlig leverans av larmsignaler från 

skyddade lokaler till larmmottagningscentraler. CSL DualCom var pionjärer i övergången från trådbunden till 

trådlös teknik i den elektroniska säkerhetsbranschen, då de introducerade så kallad dubbelsignalering, och 

därigenom blev marknadsledande. Dubbelsignalering kombinerar signaler genom fasta telefonlinjer med GPRS-

mobilteknik. 

 

Samarbetet med Tele2 möjliggör att CSL DualCom kan optimera processer för driftsättande och hantering av 

anslutningslösningar - från tillverkning hela vägen till slutanvändaren. 

 

Rami Avidan, chef för Tele2 M2M Global Solutions, kommenterar: "CSL erbjuder den mest motståndskraftiga och 

tillförlitliga lösningen i branschen. Det är ”DualCom Gemini Managed Network” som tillhandahåller den kritiska 

uppkopplingen av hundratusentals skyddade lokaler i hela Europa och möjliggör CSLs innovationskraft. CSL vill 

nu fortsätta tillväxten utanför den brittiska hemmamarknaden - ut i Norden och Europa. Vi är mycket glada över 

att CSL har valt Tele2 som leverantör för denna expansion". 

 

Phil Hollett, vd för CSL, kommenterar: "Norden är en snabbväxande och strategiskt viktig marknad för CSL på 

grund av sin ledande ställning inom trådlösa M2M-lösningar. För att kunna hålla en hög kundservicenivå vet vi av 

erfarenhet att det krävs en mycket lyhörd och kundorienterad operatör. Tele2 var därför det självklara valet." 

 

Tele2 M2M Global Solutions förser CSL DualCom med anslutningslösningar och förvaltningen av dessa över hela 

Europa, för att stödja företagets fortsatta expansion. Avtalet löper över 3 år och kommer att addera tiotusentals 

anslutna enheter till CSL DualComs kundbas. 

 

 

För mer information, kontakta: 

Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79 

Viktor Wallström, Pressfrågor, Tel: 0703 63 53 27 

 

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID 

VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i 10 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 2013 omsatte 

bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor. 

 


