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HEJ! NU KAN DU BESTÄLLA
DINA TJÄNSTER FRÅN COM HEM
Anslutningen av Haparanda Södra Kabel-TV till Com Hem planeras till 2018-11-01 men redan nu kan du beställa
dina tjänster.
Haparanda Södra Kabel-TV har dessutom tecknat Gruppavtal TV Bas .
För att kunna använda tjänsterna i gruppavtalet behöver du göra en beställning genom att ringa oss. Efter
beställning får du som boende abonnemang, service och support precis som enskilt betalande kunder och
därför tecknas individuella avtal mellan dig och Com Hem. För mer detaljerad information och allmänna villkor
för privatabonnemang besök comhem.se eller läs mer i avtalsvillkoren som kommer tillsammans med ditt
välkomstbrev.
Tack vare gruppavtalet rabatteras ett abonnemang per tjänst och hushåll. Du har tillgång till dina
gruppavtalsförmåner så länge du bor kvar och avtalet mellan din förening/fastighetsägare och Com Hem
gäller. Normal leveranstid efter att vi har fått din beställning är cirka en vecka.

Vad ingår i Gruppavtalet?
TV Bas med digitalbox.
Du kan även utöka dina tjänster utöver gruppavtalet. Du kan skaffa bredband för alla behov och tack vare vår
hastighetsgaranti får du ett bredband som verkligen lever upp till förväntningarna. Med Trygg Surf kan du
känna dig trygg när du surfar, shoppar och utför bankärenden på nätet. Välj det telefoniabonnemang som
passar dig bäst, beroende på om du mest ringer samtal till andra fasta telefoner, eller om du även ringer
mycket till mobiltelefoner. Com Hem gör din tv personlig och smart. Glöm fasta tider och njut av en tvupplevelse du skapar själv, hemma i soffan eller på språng med din dator, mobil eller surfplatta. Tv-tjänsten 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 eller hyra en film. Möjligheterna med Com Hem är närmast obegränsade.

Hur beställer man?
För frågor och beställning kontakta Com Hem Kundservice på telefon 08 553 633 62, med öppettider vardagar
8.30-17.00, lunchstängt 12.00 -13.00.
Com Hem hoppas ge dig många underhållande och värdefulla stunder med alla de tjänster vi har att erbjuda.
Med vänlig hälsning
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