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COM HEM SLÄPPER 
MOBILABONNEMANG FÖR BARN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagom till skolstarten lanserar Com Hem mobilabonnemang anpassat för barn och 
unga. Abonnemanget är skyddat från oväntade kostnader genom att bland annat 
spärra betalsamtal samt sms- och appköp via faktura, och för den som redan är Com 
Hem-kund får barnet dessutom dubbelt så mycket data att surfa för varje månad. 
 
För den som vill ha kostnadskontroll över barnens mobilabonnemang släpper Com Hem det 
nya abonnemanget ”Mobil Barn” som är anpassat för alla under 18 år. Abonnemanget är 
spärrat från betalsamtal, sms- och appköp via faktura samt dataroaming utanför EU/EES, 
vilket minskar risken för obehagliga överraskningar. För den som redan har tv eller 
bredband via Com Hem kan barnet dessutom surfa dubbelt så mycket varje månad, då 
abonnemangets ordinarie 5 GB blir 10 GB för alla befintliga Com Hem-kunder. 
 
”Det nya barnanpassade abonnemanget är en självklar utveckling av Com Hems 
mobilerbjudande. Barn och unga samlas kring uppkoppling och för dem är nätet många 
gånger den primära kanalen för både underhållning och lärande. Genom Com Hem Mobil 
Barn får de trygg tillgång till den digitala världen, samtidigt som deras föräldrar på ett 
enkelt sätt kan hålla koll på kostnaderna”, säger Samuel Skott, chef för svenska 
konsumentmarknaden på Tele2. 
 
Com Hem Mobil Barn kostar 149 kronor i månaden och som skolstartserbjudande får 
kunderna rabatt på två mobiltelefoner med de mest väsentliga funktionerna som barn 
behöver och önskar. Läs mer här. 
 
För mer information kontakta:  
Media 
Louise Ekman, Head of B2C Communications, Tele2 
Tel: +46 70 5222 117  
louise.ekman@tele2.com 
 
Investerare 
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tele2 AB 
Tel: +46 73 4392 540 
marcus.lindberg@tele2.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Com Hem  
Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två 
varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som 
tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala 
tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med 
hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60 % av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. 
Com Hem grundades 1983 och är sedan den 5 november 2018 en del av Tele2-koncernen. www.comhemgroup.se 


