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Comviq sätter nya standardnivåer 
– dubblar surfen permanent 
 
Sedan augusti förra året har Comviq bjudit alla sina abonnemangskunder dubbel 
datamängd. Erbjudandet var satt att gälla till årsskiftet men då behovet av surf ständigt 
ökar och tillgången till dubbel data har mottagits med stor uppskattning hos befintliga 
kunder, väljer nu Comviq att göra Dubbel surf-erbjudandet permanent.   
 
I augusti 2017 lanserade Comviq det tillfälliga erbjudandet ”Dubbel surf”, där man fram till 
årsskiftet testade att dubbla datamängden för alla abonnemangskunder utan extra kostnad. 
Erbjudandet blev direkt mycket uppskattat hos kunderna och förlängdes därför fram till påsk. 
Under testperioden har det positiva mottagandet bekräftat att det finns ett växande behov av 
surf hos kunderna, och när erbjudandet nu än en gång börjar lida mot sitt slut beslutar Comviq 
att göra det permanent. Det innebär dubbla surfmängder i så gott som alla Comviqs prisplaner. 
 
– Dagens uppkopplade liv skapar nya beteenden för hur vi använder digitaliserade tjänster. 
Succén med Dubbel surf är ett bevis på detta och det är tydligt att våra kunder älskar det. På 
Comviq har vi som ambition att alltid göra livet enklare för våra kunder, vilket är vår drivkraft till 
att växa vår portfölj, säger Oscar Karlsson, affärsområdeschef på Comviq. 
 
Det nya erbjudandet gäller från idag 22 mars och alla kunder kommer automatiskt få sina 
prisplaner uppdaterade efter de nya surfpotterna. En nyhet är att de dubbla datamängderna nu 
även gäller kontantkortskunder.   
 
– Comviq har en historia av att vara schysst och enkelt. När vi var tidiga med att lansera ett 
generöst fastprisabonnemang år 2012 satte vi en ny standard som branschen följde efter. 
Genom att ta fasta på det ökade behovet av uppkoppling och dubbla surfmängden permanent 
för våra prisplaner, är vår ambition att återigen vara med och sätta en ny standard för 
marknaden, säger Oscar Karlsson.  
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Följ Comviq på Cision: http://news.cision.com/se/comviq  
 

Comviq har sedan 1981 varit pådrivande för att ge de svenska mobilkunderna billigare och enklare mobiltelefoni. 

Genom att våga vara annorlunda och göra tvärtom är vi den moderna priskrigaren. Våra abonnemang med 
superlågt fastpris där allt ingår säljs på comviq.se. Och så har vi kontantkort som slår allt annat hos mer än 19 
000 återförsäljare i Sverige. Hela idén med Comviq är att det ska vara Billigt. Billigt. Billigt.  

Besök oss på www.comviq.se 
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