
 

 

 

 
 

Comviqs milstolpar 

1981 Visionären och finansmannen Jan Hugo Stenbeck startar Comvik. Som första 

utmanare bryter Comviq det statliga Televerkets monopol på mobiltelefoni.  

1992 Comvik byter namn till Comviq och det första GSM-nätet tas i drift. Nätet täcker 

främst Stockholm, Göteborg och Malmö.  

1997 Comviq är först att lansera kontantkort för mobiltelefoni i Sverige. Jan Stenbeck 

fick idén från Italien och bad cheferna på Comviq att testa det i Sverige. Lanseringen 

av kontantkort i Sverige blev startskottet för en enorm kundtillväxt. Budskapet var 

GSM till alla.  

Tele2 AB (Företagskunder) och Comviq AB (Privatkunder) slås samman till ett 

företag, Tele2 AB. 

Comviq förenklar och sänker priserna för kunderna drastiskt genom att lansera 

Comviq Joker. Ett abonnemang som man kan ringa för 40 öre per minut på kvällar 

efter 19.00 – det tidigare priset var två kronor per minut. 

2004 Comviq blir till Tele2Comviq och Comviq fortsätter som ett produktnamn för 

mobila abonnemang och kontantkort. 

Comviq Knockout lanseras i november. Ett nytt mobilabonnemang med Sveriges 

lägsta minutspris – 69 öre. 

Comviq Kompis lanseras och ger kunderna möjligheten att ringa och sms:a gratis till 

andra Comviqkunder. 

Comviq är först med att lansera ringuppsignaler. Kunderna kan välja musik, tal eller 

andra ljus som spelas upp i luren vid ett inkommande samtal. 

2006 Comviq Amigos Kontantkort lanseras tack vare kioskägaren Harout. Som tyckte 

det var för krångligt och dyrt att ringa utomlands. Ett kontantkort med betydligt lägre 

samtalstaxor till utvalda länder.   

2008 Comviq tas bort som produktnamn för mobilabonnemang.  

2009 Comviq särskiljs från Tele2 (som lanserar Frank) och blir en renodlad 

kontantkortsoperatör. Under året blir Comviq störst på kontantkort i Sverige med en 

marknadsandel på över 45%.  



 

 

Comviq arrangerar SMS-SM. Tävlingen går ut på att skriva samma mening som 

består av 160 tecken på en mobiltelefon så snabbt som möjligt utan stavfel och 

automatiska ordlista. 

2010 Comviq är först i Sverige att lansera ett mobilt bredband med kontantkort som 

du kan köpa och tanka i kiosk.  

2012 Nya Comviq.  

Börjar återigen sälja mobilabonnemang. Halverar priset för Fastpris på 

abonnemangsmarknaden.  

Sveriges billigaste surf lanseras med Kompis Surf Kontantkort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


