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Alcatel-Lucent scoort in Turkije
Geplaatst op: 07-06-2010 door Paul Teixeira
De Turkse vestiging van netwerkfabrikant Alcatel-Lucent
heeft een miljoenenorder binnengesleept. Het bedrijf gaat
een lokale operator, Turk Telekom AS, voorzien
dataservices.

Turk Telekom AS, een Turkse operator die allen in vaste
lijnstelefonie handelt, neemt de komende vijf jaar datadiensten
af van netwerkmaker Alcatel Lucent. Hiermee is een bedrag van
56,786 miljoen euro gemoeid, aldus beide partijen. Naar verluidt,

heeft het contract een duur van vijf jaar.
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