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Eniro erbjuder nummerupplysning till personer med 
funktionsnedsättning 

Eniro har slutit avtal med PTS om den kostnadsfria nummerupplysningen 118 400. Tjänsten är 
till för blinda, synskadade och andra personer som har en varaktig funktionsnedsättning som 
medför att de inte kan använda kostnadsfria nummerupplysningstjänster i tryckt eller digitalt 
format. Avtalet är på upp till fyra år och värt omkring 20 MSEK.  Tjänsten börjar levereras från 
och med mars 2015. 

 
Nummerupplysning via 118 400 innebär att personer med en varaktig funktionsnedsättning kan 
söka telefonnummer, adresser i Sverige och bli framkopplade till det efterfrågade telefonnumret. 
Själva nummerupplysningen är kostnadsfri. Personen betalar endast för själva samtalet efter 
framkoppling, i enlighet med det avtal som personen har med sin operatör.  

Tjänsten är avsedd för privatpersoner i Sverige och kan användas både via ett fast abonnemang 
och via mobiltelefon. För att få tillgång till tjänsten måste den som har en funktionsnedsättning 
anmäla sig i förväg.  

- För oss känns det bra att kunna bidra till att alla medborgare får samma möjligheter att 
kommunicera, oavsett om det gäller ett telefonnummer till en privatperson eller till en 
näringsidkare, säger Ylva Ekborn som är chef för Eniro Voice i Sverige och Finland.  

 
Avtalet är på fyra år och uppskattningsvis värt totalt 20 MSEK.  Tjänsten börjar levereras från och 
med mars 2015. Varje månad hanteras omkring 65 000 samtal via nummerupplysningstjänsten 
118 400. För Eniros del innebär avtalet en stabil volym som bidrar till att Eniro 118 118 AB kan 
fortsätta erbjuda nummerupplysning på ett kostnadseffektivt sätt.  

 
För mer information, vänligen kontakta:  
Ylva Ekborn, Chef Eniro Voice Sverige och Finland Tel: 073 920 94 15 
Christer Lundin, Kommunikationschef Eniro, Tel: 072 888 18 16 

 

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel  med finansiella instrument 

och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 09:00 den  

20 november 2014. 

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och 
multiscreenbeteende, där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal 
information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och 
dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du 
behöver, oavsett var du är eller vart du ska.  

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 800 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 
år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av 
Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com   

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.  

http://www.enirogroup.com/

