
I natt släcks TV4 för en tredjedel av Sveriges hushåll
Com Hem har under kvällen träffat Telias vd, Christian Luiga, och Casten Almqvist, affärsområdeschef för media, i ett försök att säkerställa
Com Hem- och Boxer-kundernas tillgång till TV4 och C More. Tyvärr har de påbörjade samtalen ännu inte resulterat i en överenskommelse
om de rättigheter våra kunder efterfrågar. Detta innebär att vi tvingas släcka kanalerna i kväll kl. 23:59 den 10 december.

Tele2s vd Anders Nilsson träffade under kvällen Telias tillförordnade vd, Christian Luiga, och Casten Almqvist, affärsområdeschef för media, för en första
diskussion kring de rättigheter som behövs för att digitalisera svensk tv. Samtalet var konstruktivt, även om det tyvärr inte resulterat i ett nytt avtal.
Förlängningen av Com Hems och Boxers sändningsrättigheter går därför ut i natt, och Com Hem tvingas släcka TV4-kanalerna och C More klockan 23:59,
tisdag 10 december.

– Vi ser positivt på att vi haft en första seriös dialog med Telia om ett förnyat avtal. Det är dock ett misslyckande för alla parter att kunderna hamnar i kläm,
då vi ännu inte lyckats hitta en långsiktig lösning som säkerställer TV4s tillgänglighet, och valfriheten för Sveriges tv-tittare. Vi kommer fortsätta göra allt vi
kan för att hitta en långsiktig lösning som gör TV4 tillgänglig för alla, och under tiden kommer vi självklart kompensera våra kunder så gott vi kan”, säger
Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen.

Com Hem och Boxer kommer ersätta de påverkade kanalerna med annat innehåll och förmåner från både Com Hem och Tele2.

Com Hem och Boxer frivisar en stor mängd linjära tv-kanaler för samtliga betalande kunder.
Premiuminnehåll från C More ersätts med motsvarande innehåll från Viasat.
Bredbandskunder med FiberKoax får 100 Mbit snabbare uppkoppling i hemmet.
Alla Com Hem- och Boxer-kunder med mobiltelefoni från Tele2, Comviq eller Com Hem får obegränsad mobildata.

Exakt hur respektive kunds utbud påverkas är beroende av abonnemang. Individuell information om detta skickas ut till samtliga kunder via sms och går att
läsa om på Com Hems och Boxers hemsidor.
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TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. 
Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993
har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV,
streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996
noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna
och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com


