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Bibob lægges sammen med CBB

Telenor forenkler forretningen og lægger 22. februar sine to brands Bibob og
CBB sammen under CBB-navnet.

Der er mange brands på det danske telemarked, men snart bliver der ét
mindre. Det sker mandag 22. februar, når Bibob lægges sammen med CBB.
Alle Bibob-kunder får deres nuværende prisplaner med over til CBB. De to
brands deler i forvejen kundeservice og it-platform, ligesom de begge bruger
Telenors mobilnetværk. Bibobs kunder kan derfor se frem til samme gode
kundeoplevelse hos CBB, som de har været vant til hos Bibob.

”Vi er på en strategisk rejse for at forenkle hele Telenor, så det bliver så
enkelt som muligt for kunderne at handle med os og så enkelt som muligt for
os selv at drive forretning. Vi har reduceret antallet af produkter, vi er i gang
med en omlægning af it-systemerne, og nu nedlægger vi så et af vores
brands for at koncentrere os om at dyrke og finpudse to knivskarpe og stærke
telebrands, nemlig Telenor og CBB. Vi glæder os til at byde Bibob-kunderne
velkommen til CBB-familien,” siger Telenors adm. direktør Jesper Hansen.

Bibob-kunderne modtager i dag en mail med information om den forestående
ændring. Ingen Bibob-kunder skal skifte simkort i forbindelse med
navneskiftet, og de vil fra 22. februar kunne logge ind på CBB’s hjemmeside
med samme brugernavn og password, som de i dag benytter hos Bibob.

Telenor købte CBB i 2004 og Bibob i 2009. CBB/Bibob fortsatte som
selvstændigt Telenor-datterselskab indtil 2012, hvor CBB/Bibob blev lagt ind
under Telenor. I en årrække havde CBB/Bibob adresse i Rødovre, inden man i
2013 flyttede ind hos Telenor på Frederikskaj i København. CBB og Bibob har
alle årene brugt Telenors mobilnetværk.



Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og
bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største
teleselskaber og en af verdens største leverandører af mobiltelefoni. Telenor
er repræsenteret i 13 lande, og på verdensplan hjælper vi 208 millioner
kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1500 medarbejdere, som
hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at
kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende
videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske
teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil og Canal Digital også en del af
Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk. 
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