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Comviqs kunder bjuds på streamingtjänsten 
Comhem Play+ i ett år 
 
I februari lanserades Sveriges nya streamingtjänst ”Comhem Play+” med ett stort bibliotek av 
filmer och serier. Nu premieras Comviqs kunder och bjuds på Comhem Play+ under 12 månader.  
 
Den nya streamingtjänsten ”Comhem Play+” lanserades den 4 februari och vem som helst kan sedan dess 
ladda ner appen och få tillgång till ett stort bibliotek av underhållning tillgängligt inom hela EU. En månad efter 
lansering bjuds nu alla Comviqs kunder på Comhem Play+ i ett helt år, och får tillgång till ett brett och 
exklusivt innehåll av filmer och serier.  
 
– Med Comhem Play+ vill vi erbjuda en modern och ledande underhållningsupplevelse. Tv-tittandet är under 
stor förändring där traditionell tablå-tv allt mer ersätts av streamingtjänster. Vi förväntar oss helt enkelt att 
själva kunna välja när, var och hur vi tar del av våra favoritserier och -filmer. Jag är därför väldigt glad över att 
vi nu kan premiera Comviqs kunder genom att bjuda dem på nya Comhem Play+ under ett helt år, säger 
Jessica Kirchmeier, chef för Comhem Play. 
 
I Comhem Play+ återfinns populära och prisbelönta filmer och serier från svenska och internationella 
innehållsleverantörer. 
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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 


