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Stockholm, den 6 maj 2011

Telenor lanserar 4G i Visby
Idag lanserar Telenor 4G, den nya generationens mobilnät, i Visby. 4G är en teknik för
mobilt bredband som ger hastigheter och svarstider som motsvarar vad många i dag
har i sin fasta bredbandsuppkoppling.
-

Vi håller ett högt tempo i vår nationella 4G-utbyggnad och nu är det Visbys tur att
få tillgång till vår 4G-tjänst som innebär att fler kan surfa mobilt med bättre
kvalitet, högre hastigheter och bättre kapacitet, säger Georgi Ganev,
affärsområdeschef Konsument Telenor Sverige.

4G lämpar sig väl för de alltmer kapacitetskrävande tjänster vi använder online, som videooch musiktjänster, spel och sociala medier. För företagsanvändare öppnar 4G upp för helt
nya möjligheter till ett mobilt arbetssätt genom att man kan dela tunga filer, delta i
videokonferenser eller nå avancerade affärssystem även på distans. Inledningsvis kan
användare räkna med hastigheter upp till 5-10 gånger dagens 3G-hastigheter.
Orter som redan har tillgång till 4G
Botkyrka, Burlöv, Göteborg, Huddinge, Järfälla, Karlskrona, Kungsbacka, Lidingö, Lomma,
Lund, Malmö, Mölndal, Nacka, Norrköping, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg,
Täby, Uppsala.

Journalister når Presstjänsten på 08-41 00 75 55 eller press@telenor.com
Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av
landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de
över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2200
anställda. Läs mer på: www.telenor.se
Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och
media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har
koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 120 miljoner mobilabonnemang i sina
konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och
cirka 32 900 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com
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