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Comviq suddar ut landsgränserna med  
Fastpris Combo  
 

Comviq lanserar nu ”Fastpris Combo”, en prisplan som kombinerar utlandssamtal med 

mycket data. Comviq har länge erbjudit ledande prisplaner för samtal till utlandet och i 

nya Fastpris Combo inkluderas över 100 länder och hela 10 GB surf. Fastpris Combo tar 

fasta på kundernas nya behov och en omvärld där landsgränserna alltmer suddas ut.  

 
Amigos har sedan länge varit en av Comviqs mest uppskattade prisplaner, och tillåter 
kunderna att ringa utomlands till förmånliga priser. 2016 lanserades även ”Fastpris Polen”, 
som möjliggjorde fria samtal till Polen. Med syftet att erbjuda generösa prisplaner för alla olika 
individer och behov uppdateras nu Fastpris Polen och byter skepnad till ”Fastpris Combo”. 
Den nya prisplanen suddar ut landsgränserna till drygt 100 länder genom att erbjuda upp till 
1000 internationella minuter och hela 10 GB surf per månad. 
  

– En växande del av Sveriges befolkning och våra kunder har familj och vänner på olika 

platser i världen. Behovet av samtal och surf för att hålla kontakten är större än någonsin, och 

därför är det viktigt för oss på Comviq att se bortom landsgränserna. Vi vill att det ska vara 

enkelt att ha kontakt med nära och kära oavsett var man befinner sig, säger Oscar Karlsson, 

affärsområdeschef för Comviq. 

 

Fastpris Combo lanserades 26 april och kostar 345 kronor per månad. 
 
Om Fastpris Combo 
Fastpris Combo inkluderar 10 GB surf, 1000 samtalsminuter till drygt 40 länder och 100 samtalsminuter 
till drygt 60 länder, samt fria samtal, sms och mms inom Sverige. Kontantkort under Fastpris Polen 
kommer finnas kvar i butik tills alla fysiska värdebevis tar slut. Kunder med Fastpris Polen i 
abonnemangsform påverkas inte och kommer ligga kvar på sin befintliga prisplan tills vidare. 
 
 
Presskontakt 
Louise Ekman, press- & PR-ansvarig, Comviq, +46 70 5222 117 / louise.ekman@comviq.com 
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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