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Com Hem sätter ny standard för 
bredbandshastigheter 
 
Com Hem lanserar fri uppgradering till 50 Mbit/s för kunder som idag har en lägre 
hastighet. Det innebär att Com Hem nu erbjuder en fem gånger snabbare lägsta 
hastighet än hos konkurrenterna. Samtidigt sänks prisnivån för alla hastigheter i 
portföljen.  
 
Com Hem lanserar en ny bredbandsportfölj som ett led i företagets strategi att erbjuda snabbt 
bredband till flest hushåll och företag i Sverige. Alla kunder kommer att ha möjlighet att höja sin 
hastighet till 50 Mbit/s med bibehållen månadsavgift. Samtidigt sänks priserna med upp till 15 
procent för samtliga hastigheter i portföljen när man tecknar nytt abonnemang.   
 
– Nya vanor och konsumtionsmönster gör att kraven på högre bredbandshastigheter ökar hela 
tiden. Com Hem är inte bara den operatör i Sverige som kan leverera snabbast bredband till flest 
hushåll, från och med nu kommer även vår lägsta hastighet att vara fem gånger så snabb som 
konkurrenternas. Ett stabilt och snabbt bredband tycker vi är något som ska vara standard för alla 
familjer, hushåll och företag, säger Anders Nilsson, VD på Com Hem. 
 
Idag väljer fler än hälften av Com Hems nya kunder hastigheter över 100 Mbit/s. Hastigheter som 
bara för några år sedan ansågs som snabba, räcker nu knappt längre till när varje hushåll har ett 
flertal datorer, surfplattor och mobiltelefoner uppkopplade samtidigt. Dessutom ökar användandet 
av kapacitetskrävande tjänster som exempelvis streaming av video.  

  
– Vår bredbandsaffär är en av de viktigaste hörnstenarna i vår strategi. Under de senaste fem 
åren har vi investerat 2,5 miljarder kronor i vårt nät. Det är anledningen till att vi rankas högre än 
någon annan aktör när Netflix mäter den snabbaste bredbandsuppkopplingen i Sverige. Våra 
investeringar kommer nu våra kunder till godo då vi har utrymme att höja hastigheterna och 
sänka priserna, avslutar Anders Nilsson.  
 
De nya priserna och hastigheterna börja gälla från och med den 27 augusti.  
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Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av digital-tv, bredband och telefoni. Cirka 39 procent, 
närmare 1,83 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till 
marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder prisvärda, högkvalitativa tjänster inom tv, bredband, 
fast telefoni och har ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster för företag. Com 
Hem grundades 1983, har cirka 1000 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs 
genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt ITUX Communication AB. Com 
Hem är noterat på NASDAQ OMX. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se 


