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Eltel stärker sin position på den tyska 

marknaden inom mobil kommunikation 

genom ett nytt ramavtal med Huawei 

Sedan nästan tio år har Eltel varit en långsiktig partner för Huawei på flera europeiska 

marknader. Eltel har nu tecknat ett nytt treårigt ramavtal med Huawei om att modernisera 

och uppgradera mobilnätet med LTE-standarden för en tysk mobiloperatör. 

Avtalsperioden börjar i juli 2016 och kommer att pågå till sommaren 2019. 

Huawei och Eltel har tecknat ett nytt ramavtal bestående av genomförande och integration av ett 

LTE-nät för en av de ledande tyska mobiloperatörer. Tjänsterna omfattar också 

anläggningsarbeten, projektledning och projektsamordning. Den planerade volymen av 

kontraktet omfattar flera hundra siter årligen och genomförandet kommer att äga rum i de södra 

delarna av Tyskland. 

Dariush Rezai, President - Eltel Mobile Communication kommenterar:  

"Vi är glada över att fortsätta vårt framgångsrika och långsiktiga samarbete med Huawei. Eltel 

utnämndes till ”Bästa leverantör” för Huawei i Tyskland år 2015. Detta kontrakt kommer att 

ytterligare stärka vår position som en pålitlig partner för Huawei i arbetet med att rulla ut och 

modernisera mobilnätet för ännu en ledande mobiloperatör i Tyskland. Eltel levererar nu modern 

mobilinfrastruktur för alla tre mobiloperatörer i Tyskland. Eltel kommer att ha en betydande andel 

av detta projekt med Huawei och det understryker det gemensamma marknadsinflytande som vi 

levererar - inte bara i Tyskland utan i Europa som helhet ". 
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Om Eltel 

Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – 
inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, 
Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner 
från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad 
kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2014 hade Eltel en omsättning 
på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel 
AB noterad på Nasdaq Stockholm. 
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