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Autotanka ditt kontantkort hos Comviq 
 
Har det hänt att du inte kunnat skicka en rolig snap, inte kunnat kolla när sista bussen går eller 
misslyckats swisha kompisen för lunchen för att surfen tagit slut? Comviq hjälper dig att enkelt 
hålla koll på pengarna med den nya funktionen ”Autotanka”. Ditt kontantkort fylls på automatiskt 
så du aldrig behöver gå miste om viktig surf igen. 
 
Comviq inleder 2020 med att lansera en ny tjänst där kunder numera kan ladda mobilens kontantkort 
automatiskt. Med den nya funktionen ”Autotanka” fylls kontantkortet på med en förvald prisplan vid samma 
datum varje månad, och den surf som eventuellt finns kvar följer med nästa tankning. 
 
–  Comviq är kontantkortets urmoder i Sverige. Det är 23 år sedan vi lanserade det första kontantkortet på 
svenska marknaden och det är fortfarande en viktig del av vår affär då det ligger våra kunder väldigt varmt om 
hjärtat. Att inleda det nya decenniet med att modernisera kontantkortet och anpassa det till kundernas nutida 
behov av enkelhet och snabbhet känns därför väldigt roligt, säger Oscar Karlsson, affärsområdeschef för 
Comviq. 
 
Kunder kan aktivera Autotanka genom att registrera sitt betalkort under ”Mitt konto” i appen eller i ”Mitt konto” 
på comviq.se. Tjänsten fungerar på alla Comviqs kontantkort ”Fastpris” utom ”Fastpris Mini”. Läs mer här. 
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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 


