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Comviq förenklar betalningen genom Swish 
 
Comviqs kunder kan nu betala sin laddning av kontantkort genom betalappen Swish, direkt i mobilen. Det innebär att 
betalningarna blir ännu enklare, snabbare och kommer att fungera för alla typer av tankningar till kontantkortet. 
Appen Swish finns till både iPhone och Android och är gratis att ladda ned.  
 
Ett enkelt betalsätt för kontantkort lanseras nu till alla Comviqs nuvarande och nya kontantkortsanvändare, 
betalappen Swish. Nära nio av tio svenskar* som har en smartphone använder idag tjänsten Swish, vilket är 
nästintill en fördubbling på två år. Den nya betallösningen innebär att Comviqs kunder kan betala alla typer av 
tankningar direkt i mobilen.  
 
– Vi vet att våra kunder förväntar sig enkla och digitala lösningar i sin vardag och därför känns det självklart att 
nu kunna erbjuda Swish som betallösning. Det är ett beteende som redan finns naturligt för många och vi ser 
det som en viktig del i att leva upp till våra kunders förväntningar på en digitaliserad vardag, säger Oscar 
Karlsson, affärsområdeschef på Comviq. 
 
Swish fungerar på comviq.se samt i Comviq-appen för laddning av kontantkort. Betalalternativet går att 
använda för såväl nya prisplaner som köp av mer surf och påfyllning av saldo.  
 
*Enligt Svenskarna och Internet 2018 https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2018.pdf  
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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 


