
 

 

 

Pressmeddelande 2012-11-07 

Comviq blir Sveriges enklaste och billigaste operatör 

- Modern priskrigare med abonnemang utan dolda avgifter och tydligast fast pris  

 

Comviq stöps om från att endast sälja kontantkort till att bli en fullvärdig 
mobiloperatör. Det sker med ett tydligt löfte om att alltid vara enklast och 
billigast på abonnemang, kontantkort, mobilsurf och kundservice. 
 
Nya Comviq gör det enkelt för kunderna. Ett abonnemang till marknadens lägsta 
fasta pris (245 kr/mån), utan dolda avgifter. En digital kundservice med möjlighet till 
direktchatt och en självservice som är tillgänglig dygnet runt. Alltid billigast och 
enklast på abonnemang, kontantkort och surfpaket. 
 
-Det här är bara början. Som modern priskrigare tänker vi visa hur enkelt och billigt 
det ska vara med mobiltelefoni. Vi utmanar hela branschen med ett modernt sätt att 
driva en mobiloperatör, säger Magnus Larsson, ansvarig på Comviq. 
 
Nya Comviq gör det för första gången riktigt enkelt att vara mobilanvändare, oavsett 
om du väljer abonnemang eller kontantkort. Dessutom fokuserar Comviq på en ny 
digital kundservice som ska vara enkel, smidig och schysst.  
 
- Att köpa abonnemang ska vara lika enkelt som att köpa en kaffe och tidning i 
kiosken, säger Magnus Larsson. 
 
Det här är nya Comviq 

� Billigast – den moderna priskrigaren med marknadens billigaste abonnemang 
och kontantkort. 

� Enklast – ett abonnemang. Ett fast pris. Inga dolda avgifter. Kontantkort är 
enkla att tanka och finns överallt.  

 

För mer information, vänligen kontakta:  
Magnus Larsson, Ansvarig Comviq, tel: 073-660 25 03 
Malin Mellberg, Presschef Comviq, tel: 070-426 40 06 
 
Comviq har sedan 1981 kämpat 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. 


