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Comviq dubblar surfen för alla  
Com Hem-kunder  
 
Är du kund hos både Comviq och Com Hem? Grattis! På årsdagen efter att Com Hem flyttat in och 
blivit en del av Comviq-familjen dubblar Comviq nämligen surfen för företagens gemensamma 
kunder. Helt gratis. 
 
Den 3 december 2018 flyttade Com Hem in under samma tak som Comviq och det firas idag genom att 
Comviq släpper en förmån till gemensamma kunder. De som har abonnemang hos båda företagen erbjuds 
dubbel surf till sin mobil, utan extra kostnad. 
 
– Dagens uppkopplade liv skapar nya beteenden, och beslutet att dubbla surfen permanent i alla våra 
abonnemang redan 2018 blev en succé bland kunderna. Comviq har en historia av att vara schysst och 
enkelt, och i samband med att vi nu firar ett år med vår nyfunna kompis Com Hem vill vi belöna våra 
gemensamma kunder med det som vi tror att de uppskattar allra mest. Vi dubblar därför surfen för alla som 
har abonnemang hos både Comviq och Com Hem, säger Oscar Karlsson, affärsområdeschef för Comviq.  
 
De kunder som har ett mobilabonnemang med minst 5 GB hos Comviq samt bredband eller tv hos Com Hem 
kommer automatiskt få dubbel mobilsurf aktiverat, på upp till sex mobilabonnemang. 
 
Om förmånen 
Privatkunder som har ett mobilabonnemang hos Comviq (”Fastpris Mini” och ”Go” ej inkluderat) samt bredband och/eller tv 
hos Com Hem får dubbel mobilsurf kostnadsfritt på upp till sex mobilabonnemang, på samma personnummer som Com 
Hem-abonnemanget.* Se om du har rätt till dubbel mobilsurf under ”Mitt Konto”. 
 
*Se villkor på web.comviq.se/formaner 
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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 


