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PRESSMEDDELANDE

Tele2 Företag lanseras hos MittNät
Tele2 Företag lanserar fast bredband hos MittNät öppna nät i Arvika, Forshaga, Hammarö,
Karlstads, Munkfors, Kil, Årjäng, Åmåls och Vansbros kommuner. Genom att tillhandahålla
stabila och snabba nätkopplingar på upp till 1 Gbit/s, förstärker Tele2 Företag sitt
erbjudande till lokala företagskunderna i Värmland och Dalarna.
De företagskunder som är anslutna till något av stadsnäten i Arvika, Forshaga, Hammarö,
Karlstad, Kil, Munkfors, Vansbro eller Åmål kan nu köpa fast bredband från Tele2 Företag via
MittNät. Lanseringen ger alla företag som är uppkopplat till MittNät möjlighet att samla både
sina fasta och mobila tjänster på en och samma faktura.
-Vi är väldigt glada att vi nu finns tillgängliga hos MittNät och att vi kan erbjuda fler
företagare i alla dessa kommuner både mobil- och bredbandstjänster från Tele2 Företag,
säger Jessica Levin affärsområdeschef, små och medelstora företag på Tele2.
-Vi vill att våra kunder ska kunna välja mellan ett stort utbud av operatörer och att vi i och med
lanseringen av Tele2 Företag får en leverantör som riktar sig till små och medelstora företag
tycker vi är ett bra komplement, säger Henrik Holm, verksamhetsutvecklare i MittNät.
För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hallstan
Head of B2B and Fixed Communications Tele2
+46 (0)761 15 38 30

Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/

Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities.
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
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.

