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Telia Company först med 5G-roaming i Norden
Från och med nu kan Telia-kunder från Finland, Norge och Sverige roama, dvs använda
mobilen för att ringa eller surfa utomlands, mellan 5G-näten som Telia bygger i de tre
länderna. För att kunna använda nätet krävs ett 5G-redo abonnemang och smartphone från
Telia, samt att man befinner sig i ett område med 5G-täckning.
- Till följd av Corona-pandemin reser vi just nu mindre än vanligt. Men det här handlar om att
lägga grunden för framtiden och genom att lansera 5G-roaming mellan Finland, Norge och Sverige
tar vi ett viktigt första steg. Vi vill kunna erbjuda bästa möjliga kundupplevelse oavsett vilket land
våra kunder befinner sig i, säger Thomas Moe, roamingchef på Telia Company.
Telia kommer att fortsätta expandera 5G-roaming till Danmark, Estland och Litauen så fort de
länderna lanserat egna 5G nät.
Bolaget är också i dialog med flertalet internationella operatörer för att etablera bilateral 5Groaming, vilket skulle innebära att Telia-kunder som reser utomlands till andra länder kommer att
kunna dra fördel av de lokala 5G-näten, medan besökare till Norden och Baltikum kan koppla upp
sig på Telias 5G-nät i regionen.
- Norden och Baltikum är kända för att ligga i framkant när det kommer till teknikutveckling och
Telia har väl utbyggda mobilnät i regionen. 5G kommer att fortsätta expandera världen över och är
en teknik som kommer föra med sig helt nya upplevelser för resenärer, fortsätter Thomas Moe.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på
Twitter @Teliacompany.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder
varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för
människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi
har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor
ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

