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Telenor Sverige utökar avtal med Volvo Car Corporation
Volvo Car Corporation har valt att förlänga och utöka samarbetet med Telenor
Sverige, som genom ett nytt avtal ska skapa en mer mobil arbetsplats till företagets
anställda. Det nya avtalet löper över två år och omfattar cirka 4000
mobiltelefonabonnemang.
Telenor levererar sedan tidigare växelfunktionen Telenor One Integrerad till den svenska
biltillverkaren, vilket innebär att alla medarbetare får tillgång till företagets växeltjänster både
på och utanför kontoret. Det nya avtalet omfattar cirka 4000 mobiltelefonabonnemang med
tillhörande smartphones och Telenor-tjänsten Mobil Kontroll. Det innebär att telefonerna
levereras med en rad stödfunktioner för att underlätta användandet för de anställda. Mobil
Kontroll inkluderar bland annat förkonfigurerade telefoner (förinstallerad mail och kalender),
service och support samt en anpassad webbshop.
–

Volvo har varit kunder hos oss sedan år 2000 och vi är väldigt glada över att få
fortsätta samarbetet. Vi är givetvis extra stolta över att Telenor var den operatör som
bäst kunde möta Volvos krav gällande täckning och kapacitet, två viktiga och
prioriterade fokusområden som vi jobbat aktivt med under de senaste två åren, säger
Mats Lundqvist, affärsområdeschef Företag, Telenor Sverige.

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, Glocalnet och Canal Digital
Kabel-TV. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 950 miljoner
kronor (2011) 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 31,67 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 19 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 140 miljoner mobilabonnemang i sina
konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 99 miljarder norska kronor (2011) och
cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com
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