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COM HEM TILL 
STARKARE UPPLEVELSER 

Testvinnande bredband & WiFi, 
störst på tv & play
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SLÄPP LOSS KRAFTEN 
MED COM HEM

De flesta vet att vi har testvinnande bredband och WiFi, det  
största utbudet av tv & play och en framtidssäkrad digital infrastruktur.  

Men vi har något mer. Något som faktiskt är ännu mer spännande  
– vi har kraften att göra skillnad i den digitala utvecklingen. 

Vi vill släppa loss Sveriges fulla potential – varje hem, varje person och 
varje företagare, i varje del av vårt land; alla ska få chansen att på egna 

villkor ta del av allt den digitala världen erbjuder. 

Vi vill förhindra digitala klassklyftor – så många som möjligt ska  
få tillgång till kraften och kunskapen. De digitala verktygen är idag  

avgörande för att förbättra vardagen. Det är därför vi finns till.
 

För att släppa loss den digitala kraften.
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COM HEM TILL
STABILT BREDBAND

Ett flertal oberoende utmärkelser visar  
på att Com Hem är ett tryggt val av  
bredband. Netflix hastigetsindex mäter  
Netflix-prestanda för att streama film  
och serier hos en enskild internet- 
leverantör under bästa sändningstid.  
Varje månad i över två år har  
Com Hem stabilt hamnat i  
topp i Netflix hastighetsindex  
månadsmätning.  

Bredband från Com Hem

Se The Crown på Netflix.
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Enligt de 128 miljoner mätningar via Bredbands
kollen som utfördes i Sverige under 2016 har 
Com Hem Sveriges i genomsnitt snabbaste 
bredband bland internetleverantörer som även 
erbjuder tv & playtjänster. 

Källa: Bredbandskollen – Surfhastighet i Sverige 2008–2016. 
Medelhastighet för att ta emot data.

I senaste rapporten för oktober 2016 har  
medelhastigheten hos de 10 procent  
snabbaste mätningarna hos varje internet
leverantör som erbjuder fasta bredbands
tjänster i Norden jämförts. Hos Com Hem 
var medelhastigheten för att ta emot data 
250 Mbit/s, vilket var snabbast på den 
svenska marknaden.

Speedtest är världens största tjänst för hastighets  
 mätningar på internet och är den internationella mot 
svarigheten till Bredbandskollen.
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Speedtest, medelhastighet oktober 2016 (Mbit/s)

SNABBAST BREDBAND 
ENLIGT SPEEDTEST

Enligt Netflix alla månadsmätningar 
sedan maj 2015 är Com Hem den svenska 
operatör som levererar deras filmer och 
serier med högst snitthastighet till kunderna. 
Snabbare hastighet innebär bättre bild 
kvalitet, snabbare starttid och färre avbrott.
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Netflix ISP Speed Index (Mbit/s), november 2017

I Googles test för YouTube HD fick Com Hem 
återigen högst resultat av de svenska tv  
och bredbandsleverantörerna med 96%  
strömmar i HDkvalitet. Högre hastighet  
på bredbandet gör att flera videoströmmar  
kan visas i HDkvalitet.
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Google Videokvalitetsrapport, december 2017

Baserat på mätning av Sveriges ISP Speed Index Rating, senast i november 2017. Netflix ISP Speed Index mäter Netflixprestanda hos en enskild  
internetleverantör under bästa sändningstid. Det är inte ett mått på övergripande prestanda hos leverantören för eventuella andra tjänster och data.  
Mer information finns på ispspeedindex.netflix.com
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En supersnabb bredbandstjänst är bra, men utan en kompetent 
WiFi-router försvinner mycket av den hastigheten bort i luften 
när du surfar trådlöst – så kallat bredbandsspill. Eftersom vårt  
mål är att du som kund hos oss alltid ska ha Sveriges bästa  
surfupplevelse, ser vi också till att våra WiFi-routrar har den  
senaste tekniken. 

Det ger dig en fantastisk WiFi-räckvidd hemma och 
en ännu bättre surfupplevelse.

BREDBAND MED 
TESTVINNANDE WIFI

• Kraftfull router med den senaste genera 
 tionens WiFiteknik och sju antenner.

• Dubbla frekvensband för bättre täckning  
 och stabilare uppkoppling.

• Smart strålformning som fokuserar  
 WiFisignalerna mot din enhet.

Vår WiFi-router sätter 
en ny standard
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Excentis, högsta bredbandshastighet (Mbit/s), 
november 2016

Det oberoende testföretaget Excentis har 
testat olika routrar på den svenska bredbands 
marknaden. Resultatet visar entydigt att 
Com Hem WiFi Hub C1 är den router som ger 
högst bredbandshastighet över WiFi av de tre 
routrar som ingår i testet.

TESTVINNANDE 
HASTIGHET
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Excentis, relativ hastighet jämfört med 
konkurrenterna, november 2016

Excentis har mätt bredbandsspill hos de 
olika routrarna i testet. Grafen visar hur 
mycket snabbare Com Hem WiFi Hub C1  
är vid olika avstånd från routern, jämfört 
med konkurrenternas snabbaste routrar.

TESTVINNANDE 
RÄCKVIDD
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Testet genomfördes i november 2016 av det oberoende testföre taget Excentis i Gent, Belgien, på uppdrag av  
Com Hem. Excentis är ett internationellt erkänt testföretag för nätverks teknologier och telekommunikationslösningar. 
Det används löpande som oberoende testinstitut av Europas ledande telekomföretag.
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Lån av WiFirouter 0 kr. 12 månaders bindningstid. En startavgift på 399 kr tillkommer på Com Hems bredbandsabonnemang. Vid köp 
av WiFirouter för 799 kr har du ingen bindningstid. Com Hem WiFi Hub C1 för FiberKoax (Bredband 100 och uppåt) och Technicolor 
TG389ac för FiberLAN. Efter bindningstiden gäller avtalet tills vidare och månadsavgift enligt vid var tid gällande prislista. En månads 
uppsägningstid. Frakt och miljöavgift tillkommer med 149 kr på utrustning (ingen avgift om du beställer och får utrustningen av 
någon av våra utvalda återförsäljare). Lokala tjänste och prisavvikelser kan förekomma för FiberLAN. För exakt utbud och pris, se 
comhem.se/bredband

BREDBANDS-
ABONNEMANG

8

Vad påverkar din hastighet?
Flera olika faktorer kan påverka din upplevelse när du är ute på nätet.  
Även med ett snabbt bredband kan det ibland gå långsamt. Läs mer  
om vad som påverkar ditt bredband på vår bredbandsskola:  

comhem.se/bredbandsskolan

Känn dig trygg på nätet
Med vårt säkerhetspaket Trygg Surf kan du känna dig trygg när du  
surfar, shoppar och utför bankärenden på nätet. Trygg Surf bygger  
på testvinnaren FSecure SAFE och skyddar alla dina enheter – dator,  
mobil och surfplatta. 
Trygg Surf för 5 enheter 49 kr/mån

Lagra tryggt och obegränsat
Med Com Hem Cloud kan du lagra hur mycket du vill i molnet. Du kan  
spara och komma åt dina bilder, filmer och andra filer från alla dina enheter.  
Det är perfekt som backup för dina viktiga filer på datorn, så du har ett  
skyddsnät om något händer med din hårddisk. 
Com Hem Cloud 59 kr/mån

Som bredbandskund hos Com Hem behöver du aldrig  
tänka på hur mycket du surfar, streamar eller laddar  
ner. I alla abonne  mang ingår en helt obegränsad  
mängd data. Den genomsnittlige Com Hem-kunden  
konsumerar cirka 200 GB per månad.

Alltid obegränsad datamängd
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Lägg till extra hastighet uppströms för 50 kr/mån. Läs mer på comhem.se  
för att se vilken hastighet du kan få.

9

Bredbandet för dig som mest använder  
internet för e-post, sociala medier 
och bankärenden. Ett kostnadseffektivt 
bredband för det mindre hushållet.

MEJL & SURF

Nedström: 3050 Mbit/s  
Uppström: 710 Mbit/s 369 KR/MÅN

Perfekt för dig som är mycket på internet 
och ofta tittar på film och play online. Inga  
problem när flera är uppkopplade samtidigt 
med datorer, surfplattor eller spelkonsoler. 

FILM & PLAY

Nedström: 50100 Mbit/s  
Uppström: 710 Mbit/s 399 KR/MÅN

Bredbandet för dig med höga krav på snabb- 
het. Perfekt om du har flera uppkopplade 
enheter och om du samtidigt brukar streama 
film, titta på play eller ladda ner större filer.

FLERA ENHETER

Nedström: 100250 Mbit/s  
Uppström: 710 Mbit/s 
(FiberKoax)
50100 Mbit/s (FiberLAN) 499 KR/MÅN

Vill du känna att ditt bredband klarar det 
mesta för dina behov, så är detta ditt val.  
Perfekt för gaming, streamad film i HD eller  
för att kunna ladda ner stora filer snabbt. 

KLARAR DET MESTA

Nedström: 300500 Mbit/s  
Uppström: 3050 Mbit/s 
(FiberKoax) 
50100 Mbit/s (FiberLAN) 599 KR/MÅN

Vill du vara säker på att ha den snabbaste upp-
kopplingen för alla situationer rekommenderar 
vi vårt snabbaste bredband. 

SNABBAST

Nedström: 500 Mbit/s1 Gbit/s  
Uppström: 50100 Mbit/s 
(FiberLAN) 899 KR/MÅN
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SVERIGES STÖRSTA 
UTBUD AV 
UNDERHÅLLNING

Du får tillgång till ett fantastiskt utbud från världens alla 
hörn. Film, sport, underhållning, dokumentärer, serier och 
barnprogram – oavsett vad du är intresserad av hittar du 
det här. Du bestämmer hur du vill se det – hemma framför 
din tv eller i din dator, surfplatta eller mobil, direkt när det 
sänds eller i efterhand när det passar dig. 

Tv & play från Com Hem

Borg
Finns att hyra i TiVo och på comhemplay.se  
från och med den 29 januari
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Begreppet tv har förändrats i grunden och med Com Hem 
tar du ett gigantiskt steg till utvecklingens framkant. 
Med ett digital-tv-abonnemang från Com Hem kommer 
du märka skillnaden, inte minst eftersom Com Hem Play  
ingår. Det betyder att du alltid har Sveriges största utbud  
av underhållning tillgängligt, oavsett om du vill se det  
hemma på en stor tv med kristallklar bild eller i din 
mobil på bussen. Låt underhållningen ta för sig!

COM HEM TAR TV & PLAY 
TILL EN HELT NY NIVÅ

Com Hem Play 
ingår i alla digital-tv-
abonnemang
Du som har digitaltv kan utan extra kostnad  
se tvkanaler och playtjänster på din dator, 
surfplatta eller mobil. En nyhet är att du nu 
dessutom på comhemplay.se kan hyra filmer. 
Com Hem Play är enkel och inspirerande att 
använda och du loggar bekvämt in med  
BankID. Du kan använda tjänsten på upp  
till fem enheter och streama till vilken skärm  
du vill med hjälp av AirPlay i Apple TV  
eller Chromecast. 

Ladda ner Com Hem Playappen från  
App Store eller Google Play eller se det via  
din dator på comhemplay.se

Tv-data från Gracenote
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Största tv-utbudet
Med Com Hem kan du välja bland fler kanaler 
än hos någon annan operatör – här hittar du 
bland annat underhållning, film, serier, sport, 
nyheter, dokumentärer och barnkanaler.

Ett stort HD-utbud
Om du verkligen vill utnyttja alla fördelar  
och möjligheter med din HDTV är digitaltv  
ett måste. Med Com Hem får du tillgång till  
ett av Sveriges största utbud i HDkvalitet.

Titta ikapp
Har du missat ett program och vill se det i  
efter hand? Med vår populära funktion  
i Com Hem Play kan du se det mesta hela  
sju dagar bakåt i tiden.

Favoritkanaler
Skapa din egen lista med favoritkanaler.

Viasat & C More
Com Hem är en av få leverantörer som  
erbjuder både C More och Viasat. Om du 
gillar film, sport och serier har du här en 
stor skattkista att utforska. 

Playbibliotek med ett 
fullmatat utbud
ABC Studios är laddad med oemotståndliga 
amerikanska serier, där du kan se hela säsonger 
i ett sträck. 

Paramount+ innehåller de senaste filmerna 
från Paramount Pictures och klassiker från deras 
stora filmbibliotek. Paramount+ innehåller även 
+MTV och +Comedy Central med mängder av  
populära serier. 

Nick+ ger dig tillgång till både nytt material  
och klassiker från barnkanalerna Nickelodeon, 
Nick jr och Nicktoons.
 
NatGeo+ är en playtjänst som National Geo
graphic lanserar i början av 2018. Den kommer 
att vara laddad med faschinerande dokumentärer 
från hela världen.

Cirkus med det bästa från brittisk tv  
i hela säsonger. 

Curio ger dig tillgång till ett stort utbud  
av spännande dokumentärer och intressanta  
faktaprogram för alla smaker. 

Podd-Tv samlar nya svenska underhållnings
program i kortformat som handlar om musik, 
matlagning, hem & livsstil och populärkultur  
med kända tvprofiler och gäster. 

Vid jämförelse i januari 2018 ingick det fler kanaler och playtjänster i de kanalpaket som Com Hem erbjuder än i övriga svenska operatörers 
kanalpaket. Dessutom erbjuder Com Hem störst utbud inom nyckelkategorier såsom underhållning, barn och ungdom samt dokumentärer, 
vetenskap och natur.
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Play – direkt i din tv
I vårt playbibliotek kan du välja bland över  
10 000 filmer och program som du ser utan  
reklam eller andra avbrott. Det är bara att  
starta det du vill se, när du vill se det. 

Netflix direkt i din tv
Tack vare Netflix-appen i TiVo kan du  
som har ett konto hos Netflix se originalserier  
och filmer från Netflix direkt i din vanliga tv.

Smartsök
Hitta dina favoriter direkt. Med Com Hem  
kan du söka efter serier, skådespelare och  
regissörer. Sökningen går igenom kanaler,  
playbibliotek och hyrfilm.

Trippelinspelning
Spela in upp till tre program samtidigt,  
medan du tittar på ett fjärde redan inspelat  
program. Den stora hårddisken har plats för  
upp till 500 timmar tv.

COM HEM GÖR DIN TV 
PERSONLIG OCH SMART
Glöm fasta tider och njut av en tv-upplevelse du 
skapar själv. Tv-tjänsten TiVo lär sig vad du gillar  
och hjälper dig att upptäcka nytt. Du kan pausa 
pågående program, spela in själv, titta på play  
med reklamfria program från playbiblioteket eller 
hyra en film. Möjligheterna med Com Hem är 
närmast obegränsade!

© 2018 Paramount Pictures
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Serieinspelning
Missa aldrig mer ett avsnitt. Du spelar  
enkelt in alla avsnitt i en serie.

Önskelista
Gör en personlig önskelista, så spelas  
allt som matchar din lista in, och du  
kan titta när du har tid.

Tips
Upptäck nya favoriter. Baserat på  
dina tidigare inspelningar och tittande,  
lär sig TiVo vad just du gillar och föreslår  
program till dig samt spelar in dina  
personliga favoriter. 

Pausa program
Time shift är en populär funktion.  
Eftersom allt du tittar på spelas in och  
sparas i några minuter, kan du trycka  
på pausknappen mitt i ett program  
om du behöver svara i telefon eller  
göra kaffe. Du kan dessutom spola 
tillbaka i programmet om du vill. 

Hyrfilm
Välj och vraka bland ett stort urval av  
hyrfilmer, de flesta i HDkvalitet. Behöver  
du filmtips kan du kika på vår topplista  
eller andra inspirerande kategorier. 

Titta ikapp
Har du missat ett program och vill se  
det i efterhand? Med Com Hem kan du  
se det mesta hela sju dagar bakåt i tiden.

Se Allied med Brad Pitt och  
Marion Cottilard hos Com Hem.
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TV-ABONNEMANG

Våra populäraste kanaler

319 kr/mån
Ett bra utbud för dig som vill ha en balanserad 
blandning av populära kanaler för hela familjen. 

Här ser du de kanaler som ingår i våra tv-abonnemang. Om du saknar något  
kan du sedan lägga till enskilda kanaler från 29 kr/månad för den perfekta mixen.  
Du kan även lägga till ytterligare film- och sport kanaler från C More och Viasat.  
Com Hem Play ingår i alla abonnemang.

UNDERHÅLLNING

HD

PLAYTJÄNSTER

Vårt startabonnemang

219 kr/mån
Ett basabonnemang för dig som vill titta 
på de vanligaste svenska kanalerna.

PLAYTJÄNSTER

HD HD

FAKTA & NYHETER

 *

 *

SPORT



16 17

Lån av TiVobox 0 kr. Startavgift vid 12 månaders bindningstid 599 kr. Startavgift vid 24 månaders bindningstid 399 kr.Vid köp av 
TiVobox för 3495 kr ingår startavgift och du har ingen bindningstid på abonnemanget. Lån av Tvmodul för HD (FiberKoax) och 
Digitalbox för HD (FiberLAN) 0 kr, startavgift vid 12 månaders bindningstid 399 kr. Vid köp 495 kr, startavgift 399 kr och ingen 
bindningstid. Låneavgift Digitalbox för HD (FiberKoax) 495 kr, startavgift 399 kr. Frakt och miljöavgift tillkommer med 149 kr på 
utrustning (ingen avgift om du beställer och får utrustningen av någon av våra utvalda återförsäljare). En månads uppsägningstid. 
Efter bindningstid gäller avtalet tills vidare och månadsavgift enligt vid var tid gällande prislista.

Den ultimata tv-upplevelsen

469 kr/månAbonnemanget som ger dig det största utbudet 
av underhållning inom tv och playbibliotek. 

UNDERHÅLLNING

HD HD

HD

* Lanseras i februari

FAKTA & NYHETER

BARN

 *

SPORT

 *

PLAYTJÄNSTER

ABC Studios, Cirkus och Curio kostar 79 kr/mån, eller 49 kr/mån om du binder dig för sex månader. Ingår i TV Guld.  
Cirkus och Curio ingår i TV Silver.
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Startavgift vid 12 månaders bindningstid 599 kr. Startavgift vid 24 månaders bindningstid 399 kr. Efter bindningstiden gäller avtalet 
tills vidare och månadspris enligt vid var tid gällande prislista. En månads uppsägningstid. Du lånar eller köper din digitalbox och 
router. Frakt och miljöavgift tillkommer med 149 kr på utrustning (ingen avgift om du beställer och får utrustningen av någon  
av våra utvalda återförsäljare). Lokala tjänste och prisavvikelser kan förekomma för FiberLAN. För exakt utbud och pris, se
comhem.se/bredband

ABONNEMANG MED 
TV OCH BREDBAND
En av de stora fördelarna med att välja Com Hem är 
att du kan få det bästa inom både bredband och tv. 
Välj vilket paket som passar dig bäst.

En populär kombination för dig som vill  
ha mycket underhållning och ett bredband 
som räcker till mycket.

•  TV Silver – ett bra utbud för dig som vill ha  
 en balanserad blandning av populära 
 kanaler för hela familjen.

•  Com Hem Play ingår – så att du kan se ditt  
 utbud var du än är.

•  Vår populära inspelningsbara digitalbox  
 TiVo lånar du utan extra kostnad.

•  Bredband 100 Mbit/s – för dig som är  
 mycket på internet och ofta tittar på film  
 och play online. Inga problem när flera är  
 uppkopplade samtidigt.

 699 KR/MÅN

BRA TV OCH ETT
SNABBT BREDBAND

Perfekt för dig som vill kunna se den bästa 
tv-underhållningen och samtidigt ha ett 
bredband som klarar hela familjens behov 
av att streama och surfa.

•  TV Guld ger dig Sveriges största utbud
 av tv & play.

•  Com Hem Play ingår – så att du kan se  
 ditt utbud var du än är.  
•  Sveriges största playutbud med mängder
 av reklamfritt innehåll, hyrfilmer och hela
 säsonger av populära serier.

•  Vår populära inspelningsbara digitalbox
 TiVo lånar du utan extra kostnad.

•  Bredband 250 Mbit/s – perfekt om ni  
 är fler som är uppkopplade och brukar  
 streama film, titta på play eller ladda ned  
 större filer.

 799 KR/MÅN

TV OCH BREDBAND 
FÖR HELA FAMILJEN
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Abonnemanget som ger dig det  
största utbudet av underhållning  
inom tv och play, samt ett bredband  
som räcker till alla.

•  TV Guld ger dig Sveriges största  
 utbud av tv & play. 

•  Com Hem Play ingår – så att du kan  
 se ditt utbud var du än är.

•  Sveriges största playutbud med  
 mängder av reklamfritt innehåll,  
 hyrfilmer och hela  säsonger av  
 populära serier. 

•  Vår populära inspelningsbara  
 digitalbox TiVo lånar du utan  
 extra kostnad.

•  Bredband 500 Mbit/s – perfekt  
 för dig som spelar online, streamar 
 film i HD och laddar stora filer  
 – samtidigt. 

 849 KR/MÅN

DET BÄSTA AV BÅDE 
TV OCH BREDBAND
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Bor du i en fastighet med FiberLAN krävs ett 
bredbandsabonnemang för att använda TiVo
tjänsten. TiVo använder upp till 36 Mbit/s, vilket 
kan påverka ditt bredbands prestanda.  

TiVoboxen har marknadens största hårddisk på  
1 TB med plats för upp till hela 500 timmar tv.

DIGITALBOXAR

TiVo-box
Låneavgift: 0 kr    

Köp: 3 495 kr

Digitalbox för HD 
FiberLAN

Låneavgift: 0 kr    
Köp: 495 kr

Digitalbox för HD 
FiberKoax

Låneavgift: 495 kr    

Tv-modul för HD
FiberKoax

Låneavgift: 0 kr    
Köp: 495 kr

HD-kanaler

Tillvalskanaler styckevis, C More och Viasat 

Pay-per-view

Elektronisk tv-guide som ger en tydlig översikt av tv-tablån

Syskonabonnemang

Playbibliotek i boxen

Hyrfilm

Serieinspelning

Smartsök

TiVo-tips

Trippelinspelning

Önskelista

Hårddisk

Samma fjärrkontroll till tv och box

TiVo-box Tv-modul
för HD

Digitalbox
för HDVilken digitalbox passar dig?
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Beställ enstaka sportevent
Payperview är en tjänst som ger dig möjlighet att beställa matcher  
från bland annat Allsvenskan och SHL direkt till din tv. Du betalar bara för 
de matcher du beställt. Läs mer om Payperview på comhem.se/ppv.

Tv i flera rum med 
syskonabonnemang
Om du vill se ditt utbud på ännu en digitalbox eller tvmodul  
i hemmet kan du beställa Com Hem syskonabonnemang för  
99 kr/mån. Har du ett abonnemang från C More ser du hela det  
utbudet på syskonabonnemanget utan extra kostnad. Viasats  
abonnemang ingår endast i syskonabonnemanget om du har  
en TiVobox. För våra andra abonnemang kan du beställa  
Viasat Syskon för 99 kr/mån till ditt syskonabonnemang.  
Finns även för kanalen Viasat Golf för 49 kr/mån.

Se Allsvenskan på C More 
med Pay-per-view.
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Med C More får du den bästa svenska sporten, golf från 
PGA-touren och mängder av spännande mästerskap.  
Dessutom har vi flest svenska filmer och mängder 
med nya filmer från USA. 

SPORT, FILM OCH  
SERIER FRÅN C MORE

Logan – The Wolverine
Finns på C More 

från och med den 20 januari.
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Paket från C More
C More går att beställa om du har ett 
digitaltvabonnemang från Com Hem. 

För dig som älskar golf. 1500 livetimmar från världens bästa 
golftour, The PGA TOUR. Dessutom The Players Championship,  
Presidents Cup och veterantouren PGA TOUR of Champions.

149 kr/mån

Se C Mores innehåll när du vill i play
biblioteket i TiVo. Det ingår utan extra 
kostnad för dig som abonnerar på ett  
C Moreabonnemang hos Com Hem. 
Tjänsten innehåller filmer och serier.

C Mores streamingtjänst ingår utan extra 
kostnad om du har ett C Moreabonnemang 
hos Com Hem. Tjänsten innehåller sport, film, 
serier, barntv samt webbexklusivt material. 
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Med tusentals storfilmer, tvserier och barnens 
favoriter är detta paketet för dig som vill se det  
senaste från både Sverige och Hollywood.

149 kr/mån

Allt drama på ett ställe. Paketet för både 
sportfantasten och filmälskaren. 499 kr/mån

Allt från Allsvenskan, Superettan, SHL och Hockey
Allsvenskan. Dessutom de största mästerskapen inom 
fotboll, hockey, friidrott, simning och alpint.

449 kr/mån

HDkanalerna finns också i standardformat. Avtalet gäller tills vidare och pris enligt vid var tid gällande prislista. 

* Lanseras i februari

 *

 *
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Viasat är synonymt med de  
stora sportögonblicken och  
har ett heltäckande utbud  
av sport i världsklass. Med  
Viasat Sport Premium får du  
den bästa fot bollen från de  
största ligorna. Dessutom  
kanaler full späckade med  
film och serier.

SPORT, FILM 
OCH SERIER 
FRÅN VIASAT 

©2018 Disney 

Se Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge  
på Viasat Premiere HD.
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Paket med film och 
sport från Viasat
Viasat går att beställa om du har ett digitaltvabonnemang från  
Com Hem. Se ditt Viasatutbud i Com Hem Play utan extra kostnad.

Viasat Golf
sänder över 1700 timmar direktsänd golf. 

Viasat Golf
129 kr/mån

Se Viasats innehåll när du vill i playbiblioteket 
i TiVo och i Com Hem Play. Det ingår utan 
extra kostnad för dig som abonnerar på Viasat 
Film & Sport eller Viasat Film hos Com Hem.

Viaplay ingår för dig som abonnerar på 
ett Viasatabonnemang hos Com Hem. 
Ditt utbud i Viaplay baseras på ditt valda 
Viasatabonnemang.
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Viasat Film ger dig ett överlägset utbud av de mest populära biofilmerna i USA 
och Sverige. Välj mellan de senaste filmpremiärerna, prisbelönta tvserier och alla 
barnens favoriter.

Viasat Film
219 kr/mån

Viasat Sport
399 kr/mån

Viasat Sport ger dig tillgång till exklusiv sport i världsklass året om. 
Följ de bästa ligorna inom fotboll, hockey, motor och mycket mer. 
Inkluderar fem kanaler i HD med 100% sportfokus.

Viasat Film & Sport
469 kr/mån

Viasat Film & Sport är en kombination av Viasat Film och Viasat 
Sport. Du får Viasat Films fem renodlade filmkanaler indelade efter 
olika genres och en seriekanal samt fem sport kanaler i världsklass. 

HDkanalerna finns också i standardformat. Avtalet gäller tills vidare och pris enligt vid var tid gällande prislista. 
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Nu kan du som har fiber i villan eller radhuset beställa 
vårt testvinnande bredband och samtidigt få tillgång till  
Sveriges största utbud av tv & play. På comhem.se ser du 
vilket utbud vi kan erbjuda på just din adress. 

Om du inte redan har fiber kan du beställa en fiber- 
anslutning från oss. Vi erbjuder hastigheter på upp till  
1 Gbit/s och en kapacitet som räcker mer än väl till både 
dagens och morgondagens behov. 

På comhem.se/villafiber kan du testa om du kan beställa 
fiber till din adress.

COM HEM TILL VILLAN
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12 månaders bindningstid. En månads uppsägningstid. Efter bindningstid gäller avtalet tills vidare och månadsavgift enligt vid  
var tid gällande prislista. Med Com Hem Telefoni ringer du via en router. Routern lånar eller köper du. Har du bredband från Com Hem 
använder du samma router för båda tjänsterna. För vissa stadsnät krävs ett bredbandsabonnemang från Com Hem för att tjänsten 
ska kunna levereras (endast FiberLAN). Gå in på comhem.se/bredband för mer information. Samtalstaxor för utlandssamtal finns 
på comhem.se/telefoni

Viktigt för dig med larm

Kontakta din larmoperatör om du exempelvis har personligt trygghetslarm eller inbrotts
larm i bostaden för att kontrollera om det fungerar med telefoni från Com Hem.

För många är fast telefoni i hemmet en viktig funktion 
som skapar trygghet i vardagslivet. Välj det abonnemang 
som passar dig bäst, beroende på om du mest ringer 
samtal till andra fasta telefoner eller till mobiltelefoner. 

Med vår app Hemtelefon i mobilen ringer du för samma 
taxa som med din fasta telefon, när du är uppkopplad 
med WiFi. Tjänsten fungerar både hemma, på stan och 
från utlandet.

TELEFONI

Telefoni Plus  
129 kr/mån

Telefoni Bas 
99 kr/mån 
Ring för 0 kr/min till alla som 
har telefoni från Com Hem.

Telefoni Max  
149 kr/mån

Tillvalstjänster 
för telefoni

Månadsavgift  129 kr/mån
Samtalstaxa till fast telefon  0 kr/min
Samtalstaxa till mobiltelefon  69 öre/min
Öppningsavgift  99 öre/samtal

Månadsavgift  99 kr/mån
Samtalstaxa till fast telefon  39 öre/min
Samtalstaxa till mobiltelefon  1:69 kr/min
Öppningsavgift  99 öre/samtal

Månadsavgift  149 kr/mån
Samtalstaxa till fast telefon  0 kr/min
Samtalstaxa till mobiltelefon  0 kr/min
Öppningsavgift  99 öre/samtal

Utland  20 kr/mån

Röstbrevlåda  15 kr/mån
Nummerpresentation  20 kr/mån

Se comhem.se/telefoni för fler tillvalstjänster.



Hur enkelt det än är att installera våra tjänster 
och produkter, så kan det ibland kännas tryggt  
att få hjälp. Vi erbjuder därför Com Hem Support  
– extra support av en installatör som kommer  
hem och hjälper dig att komma igång.

COM HEM SUPPORT

Så går en installation till

Efter det att du beställt Com Hem Support blir du 
kontaktad av vår samarbetspartner InfoCare som bokar  
en tid för besöket. Innan besöket hämtar du själv den  
utrustning Com Hem skickat till ditt utlämningsställe.

Installatören packar upp och ansluter din utrustning.  
När allt är på plats testas och demonstreras funktioner  
så att allt fungerar som det ska.

Installationshjälp med RUT-avdrag           399:-
• Inkoppling av utrustning (bredband, tv och telefoni) 
• Anslutning av upp till fem enheter till bredband  
 via WiFi eller nätverkskabel (dator, surfplatta  
 och mobiltelefon) 

• Driftsättning och test av tjänsterna 

• Demonstration av tjänsterna

Om du vill ha hjälp med andra saker, till exempel  
kabeldragning, kan installatören hjälpa till med  
detta mot en extra avgift.

Vi hjälper dig att komma igång



Com Hem Företag erbjuder bredband och mobilabonnemang  
anpassat till företag. Vårt mål är att inga företagare ska  
begränsas av teknik. Därför erbjuder vi flexibla mobillösningar,  
som kan anpassas efter just dina behov. Ringer du lite, men  
använder mycket data? Sitter du i telefon hela dagarna?  
Inga problem, med Com Hem Företag är du tillgänglig  
när du vill – hur du vill.

COM HEM 
TILL FÖRETAGET
Testvinnande bredband och mobilabonnemang

24 månaders bindningstid och endast för nya kunder. Efter bindningstid ordinarie prislista. Samtliga priser anges exklusive moms. 
Datapaket måste väljas till mobilabonnemang. För fullständiga villkor, läs mer på comhem.se/foretag

MOBIL SMART
Du betalar bara för det du ringer

En kombination av ett rörligt- och fastpris- 
abonnemang. Du betalar för samtal och  
meddelanden, men har ett fast pris på  
datapaketet. Ringer du inget så kostar det  
alltså inget. Välj storlek på datapaket så  
det passar företagets behov.

MOBIL FASTPRIS
Ring hur mycket du vill till fast pris

Ring och skicka hur många meddelanden 
du vill för en fast månadskostnad och  
lägg till det datapaket du behöver. Du kan 
enkelt välja storlek på datapaket efter  
företagets behov.

Mobil Smartabonnemang 
+ datapaket 7 GB

199 kr/mån

Mobil Fastprisabonnemang 
+ datapaket 7 GB

398 kr/mån
•  Betala endast det du 

ringer för, men aldrig mer än 
maxpriset 249 kr/mån.

•  Fastpris på datapaket 1-60 GB,  
från 99 kr/mån.

•  Startavgift 100 kr.

•    Fast månadsavgfit på  
199 kr/mån där fria röst- 
samtal, SMS och MMS ingår.

• Fastpris på datapaket 1-60 GB,   
 från 99 kr/mån.

•    Startavgift 100 kr.

Läs mer och beställ på comhem.se/foretag eller 90 444
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VILL DU BESTÄLLA ELLER VETA 
MER OM VÅRA TJÄNSTER?
Då är du välkommen att höra av dig på telefon 90 222 för personlig 
service eller att besöka oss på comhem.se. Vill du ha möjlighet att 
klämma och känna på utrustning och tillbehör rekommenderar vi 
dig att besöka din lokala återförsäljare.

Mina sidor
är dina sidor
På Mina sidor kan du hantera de flesta kundserviceärenden på egen 
hand, se dina fakturor, hålla koll på samtalsavgifter, uppgradera surf
hastighet och mycket mer. Välkommen till comhem.se/minasidor

Vill du alltid veta det  
senaste först?
Det bästa sättet att hålla koll på vad som händer hos Com Hem 
är att anmäla din epostadress under Mina sidor. Då skickar vi 
vårt nyhetsbrev med senaste nytt direkt till din inkorg.

Kanalinformation – FiberKoax
Analoga kanaler Du som bor i ett Com Hemhus har tillgång till ett  
antal tvkanaler analogt. Utbudet varierar beroende på var du bor.

Analogt Grundutbud

eller

Analogt Startutbud

Digitalt Startutbud
I ditt Com Hemhus finns dessa tvkanaler digitalt.

Besök comhem.se för att se vilken eller vilka kanaler du har tillgång till 
och vilken kanalplats de finns på.

LOKAL
KANAL

LOKAL
KANAL

LOKAL
KANAL

30
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Våra sociala medier är en samlingsplats för allt som rör Com Hem. Där vill vi engagera, 
informera och även diskutera allt som har med oss att göra. Att vi är tillgängliga är viktigt, 
och därför hittar du oss på Facebook, YouTube, Instagram, Twitter och LinkedIn.

På Twitter och Facebook besvarar vi huvudsakligen frågor rörande produkter och tjänster, 
men hjälper dig även med dina kundserviceärenden. På dessa kanaler, samt YouTube och 
Instagram, delar vi också med oss av våra senaste reklamfilmer, hyrfilmspremiärer och  
andra spännande nyheter inom Com Hem.  
Vill du bli en av oss? Spana då in oss på LinkedIn. Där hittar du information om lediga 
tjänster men även vårt ställningstagande i debatter som till exempel hållbarhet och ungas 
säkerhet på nätet. 

COM HEM I
SOCIALA MEDIER

Villkor – Angivna priser i broschyren gäller från och med 17 januari 2017. Frakt och miljöavgift 149 kr tillkommer på all utrustning (ingen avgift 
om du beställer och får utrustningen av någon av våra utvalda återförsäljare). Där bindningstid ej löper tillämpas en månads uppsägningstid på 
alla abonnemang för konsument, förutom för Cirkus, Curio och ABC Studios som inte har någon uppsägningstid. Ingen återbetalning eller kredit 
för på börjad eller fakturerad månad för Cirkus, Curio och ABC Studios. Vi förbehåller oss rätten att förändra programutbud och priser, samt 
reserverar oss för eventuella tryckfel. De angivna kanalerna i tvabonnemangen är de som för närvarande ingår i utbudet. De kan komma att 
variera med anledning av att kanaler tillkommer eller utgår, likväl som programinnehåll och inriktning kan förändras med tiden. Tillvalstjänster 
kan endast nyttjas om du har ett grundabonnemang inom samma produktområde. Väljer du att betala med autogiro eller efaktura slipper du 
45 kr i tillägg per pappersfaktura. Förutsättningen för att du ska kunna nyttja digitaltv, bredband och telefoni från Com Hem är att du bor i ett 
Com Hemhus där tjänsten finns tillgänglig. Gå in på comhem.se för att se om du bor i ett Com Hemhus, och vilka tjänster du har tillgång till. 
Där hittar du även fullständiga prislistor, Com Hems Villkor för privat abonnemang samt Com Hems integritetspolicy. För Netflix gäller Netflix 
användarvillkor och sekretesspolicy.

Form & produktion: Herlin Widerbergär ett registrerat varumärke hos TiVo Inc och dess dotterbolag över hela världen.
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 facebook.com/comhem 

 instagram.com/comhemab

 linkedin.com/company/com-hem-ab

 twitter.com/comhemab

 youtube.com/comhemab



Com Hem Kundservice, telefon 90 222, www.comhem.se
Com Hem AB, Box 43, 871 21 Härnösand

SÄ0081801


