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Tele2 M2M levererar anslutningslösningar 
till Spotters lansering av 
konsumentkvalitativa GPS-spårare  
 
Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) 
meddelar i dag att de kommer leverera anslutningslösningar till det holländska bolaget 
Spotter. Spotter har offentliggjort att de kommer lansera en mycket användarvänlig 
GPS-spårare i Benelux och har valt Tele2 M2M som sin anslutningsleverantör. Spotters 
GPS-spårare kommer att vara tillgängliga från mitten av juli 2015 och framåt i Benelux. 
Den förväntas även lanseras i andra västeuropeiska länder inom kort.  

 

Spotter är ett holländskt företag som specialiserat sig på GPS-spårning och andra 

spårningslösningar för konsumentmarknaden. Med Spotter kan du spåra allt du bryr dig om.  

Kunder kan ge en Spotter till sina barn eller placera den i sin bil, båt eller motorcykel och 

sedan övervaka dess platser genom ett onlinekonto via Google Maps. Under resor kan 

kunderna kontrollera platserna via den kostnadsfria Spotterappen för smartphones och tablets. 

 
Rami Avidan, kommersiell direktör för Tele2 M2M kommenterar: "Vi är väldigt stolta över att 
vara Spotters anslutningsleverantör. Detta är ett bevis på vårt konkurrenskraftiga M2M-
erbjudande till marknaden och vårt obevekliga fokus på tjänsternas kvalitet. Den sömlösa 
anslutningserfarenheten som vi erbjuder är naturligtvis avgörande i ett fall som detta - där du 
vill kunna följa rörliga objekt oavsett var de tar vägen. Affären med Spotter är ett konkret 
exempel på Tele2s vision om att minska hindren för inträde på M2M/IoT-marknaden." 
 
Sander de Potter, vd för Spotters GPS, kommenterar: "Tele2 erbjuder oss en flexibel 
affärsmodell som passar våra behov. Möjligheten att integrera deras anslutningsplattform samt 
tillgången till alla nät i Europa var en bra matchning för vår nya spårningslösning. Den 
entusiasm och anda Tele2-teamet haft inför en lyckad lansering av vår nya produkt bekräftade 
vår känsla av att ha gjort rätt val gällande anslutningspartner." 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Lars Torstensson, kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, Tele: +46 702 73 48 79  
Viktor Wallström, PR-chef, Tele2 AB, Tele: +46 703 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 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter 

och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät 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 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett 

rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor. 


