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PRESSMEDDELANDE 
 
 

Tele2 lanserar bredband för företag i Com 
Hems nät 
 
Tele2 lanserar en ny bredbandstjänst för de cirka 200 000 små och medelstora företag som är 
anslutna till Com Hems nät. Bredbandslösningen kommer ge företagen möjlighet att samla 
sina mobila och fasta tjänster hos Tele2, samt dra nytta av fördelarna med Com Hems 
testvinnande bredband med hastigheter upp till 1 200 Mbit/sekund.  
 
Omkring 200 000 företag som idag är anslutna via FiberKoax eller FiberLAN via Com Hems nät 
kommer kunna ta del av tjänsten och under hösten kommer även flertalet företagskunder med 
tillgång till något av landets öppna nät få samma möjlighet. Tidigare har Tele2 erbjudit ADSL och 
mobil uppkoppling, men tack vare att man nu har tillgång till  Com Hems fasta bredbandsnät 
öppnas möjligheten att leverera snabbare och stabilare bredband med hastigheter upp till 1 200 
Mbit/sekund.  
 
- Vi vet att en snabb och stabil uppkoppling är en viktig förutsättning för att företag ska kunna 
fungera och växa, därför känns det riktigt bra att vi nu kan erbjuda en helhetslösning för att 
leverera testvinnande fast bredband i kombination med mobila tjänster till våra företagskunder, 
säger Jessica Levin, försäljningschef småföretag på Tele2 
 
Lanseringen ger alla företag som nås av Com Hems nät möjlighet att samla sin uppkoppling hos 
en och samma leverantör, med fasta och mobila kostnader på samma faktura.  
 
- I många av de fastigheter som är uppkopplade till Com Hems nät finns det små företag i 
bottenvåningarna och dessutom många företagare som jobbar hemifrån. Vi är övertygande om 
att de bredbandshastigheter vi kan erbjuda, i kombination med olika mobila tjänster till ett bra 
pris, kommer att tas emot väl av dessa företag, avslutar Jessica Levin. 
 
I samband med dagens lanseringen får företag möjlighet att teckna abonnemang för 199 kronor 
i månaden de sex första månaderna, oavsett hastighet, vid 24 månaders bindningstid. Den nya 
tjänsten ger också företag stor flexibilitet att ändra hastigheten i takt med att behovet förändras 
under bindningstiden.  
 
 
 
Presskontakt  
Fredrik Hallstan, Head of B2B and Fixed Communications Tele2, +46 (0)761 15 38 30 / 
fredrik.hallstan@tele2.com  
 
Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/ 
 
TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade 
utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 
1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta 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 2018 
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omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och 
finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.  


