
Nu tänds TV4, Sjuan, TV12 och C More för Com Hem och Boxer
Ett avtal är nu på plats mellan Com Hem och TV4 gällande de populära kanalerna TV4, Sjuan, TV12 och C More. Det innebär att sändningen
kan återupptas och Com Hem- och Boxer-kunder kommer få tillbaka kanalerna under söndag 22 december.

Com Hem och TV4 har under lördag 21 december arbetat med att slutföra grundavtalet gällande TV4 samt ett antal ytterligare kanaler. Avtalet är nu
påskrivet och Com Hem och Boxer har åter sändningsrättigheter för TV4, Sjuan, TV12 och C More. Det innebär att kunder från och med söndag 22
december återfår dessa kanaler i sitt utbud.  

– Det är ett stort framsteg att vi nu har säkrat rättigheter för de kanaler som vi vet att våra kunder uppskattar mest. Vi har fortfarande delar kvar att förhandla
med TV4, men med ett grundavtal på plats för det mest populära kanalutbudet kan vi nu slutföra diskussionerna utan att tittarna drabbas i lika stor
utsträckning. Jag beklagar återigen hur de har påverkats den senaste veckan, och ser verkligen fram emot att nu kunna tända upp TV4 igen under
söndagen, säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen.

De kompensationer som getts till Com Hem- och Boxer-kunder på grund av nedsläckningen fortsätter att gälla enligt tidigare kommunicerade datum.

Med ett grundavtal på plats för TV4, Sjuan, TV12 och C More kommer nu fortsatta förhandlingar ske gällande övriga kanaler och rättigheter. Mer information
kommer när dessa är slutförda.
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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.


