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COM HEM MOBIL FINNS NU MED ESIM 
 
Com Hems mobilabonnemang är nu tillgängligt genom eSIM, ett inbyggt elektroniskt 
SIM-kort som gör det möjligt att antingen välja bort det traditionella SIM-kortet, eller 
kombinera två nummer på samma mobil. En flexibel lösning för den som vill kombinera 
abonnemang och exempelvis växla mellan privatliv och jobb, eller använda ett separat 
abonnemang för resor utomlands. Com Hem Mobils eSIM kan beställas direkt på 
comhem.se eller via kundservice och aktiveras elektroniskt med en QR-kod.  
 
eSIM fungerar i grunden som ett vanligt mobilabonnemang men medför ökad enkelhet och 
flexibilitet. Förutom möjligheten att ha två nummer på samma mobil går det att växla 
mellan flera olika abonnemang genom eSIM-profiler. Beroende på enhet och version kan 
upp till tio olika profiler hanteras på samma mobiltelefon.  
 
– eSIM gör kundens hantering av mobilabonnemang smidigare och mer flexibelt. Ett 
klockrent exempel på digitalisering som både förbättrar och förenklar. Jag är därför väldigt 
glad att vi nu kan erbjuda Com Hem Mobil med eSIM till både befintliga och nya kunder, 
säger Samuel Skott, kommersiell chef på Com Hem.  
 
Com Hem Mobils eSIM fungerar till samtliga mobiltelefoner som stöder eSIM, vilket numera 
är majoriteten nya modeller (se här för en lista). För att komma igång med eSIM krävs 
ingen specifik app, utan abonnemanget hanteras enkelt genom telefonens operativsystem, 
efter aktivering på comhem.se eller via kundtjänst.  
 

https://www.gsmarena.com/results.php3?sSIMTypes=4


 
 
 
 
Långsiktigt underlättar eSIM även byte av nummer eller uppstart av ny mobil, eftersom 
kunder inte behöver vänta på att nya SIM-kort skickas ut med post. Framöver kommer 
dessutom allt fler uppkopplade enheter fungera med eSIM, som exempelvis smartklockor 
och smarta vitvaror.  
 
Läs Com Hems eSIM-guide för att komma igång med eSIM idag.   
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Joel Ibson, Head of Corporate Communications 
+46 766 26 44 00 // media@tele2.com  
 
 
 
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.tele2.com 

https://www.comhem.se/kundservice/mobiltelefoni/installningar-esim
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