
Tele2 Sverige AB 
Box 62 
164 94 Kista 
Telephone +46 8 562 640 00 
Fax: +46 8 562 642 00 
www.tele2.se 
Reg No 556267-5164 
VAT No SE556267516401 
 

2018-11-15 
 
 

  1 (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com Hem flyttar in och Tele2 lanserar  
förmåner till gemensamma kunder 
 
Den 5 november blev Com Hem en del av Tele2-koncernen och nu presenterar Tele2 de 
första erbjudandena. Dubbel surfmängd och fria extra datakort blir de första förmånerna 
som företagens gemensamma kunder har möjlighet att ta del av redan idag. 
 
Sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem blev legalt slutförd den 5 november och 
integrationen sker nu successivt. Men redan nu kan nya och existerande privatkunder som har 
produkter från både Tele2 och Com Hem ta del av kostnadsfria förmåner. Tele2 erbjuder från 
och med idag gemensamma kunder dubbel data och fria extra datakort. 
 
– Nu när Com Hem blivit en del av Tele2-familjen kan vi äntligen börja resan mot att bygga en 
digital helhet för våra kunder, där vi möjliggör uppkoppling oavsett var de befinner sig och när 
de behöver det. Jag är stolt över att vi så tidigt i sammanslagningen kan erbjuda våra 
gemensamma kunder förmåner, och ser fram emot att utveckla ännu fler starka erbjudanden, 
säger Samuel Skott, chef för svenska konsumentmarknaden på Tele2-koncernen. 
 
De som har ett ”Fast pris”-mobilabonnemang eller mobilt bredband med minst 20 GB hos 
Tele2, samt digital-tv eller fast bredband hos Com Hem kan välja mellan minst två kostnadsfria 
förmåner.  
 
– När man väljer att samla mobil, tv och bredband hos oss vill vi självklart ge mer kraft tillbaka. 
Att kunna erbjuda dubbel surfmängd eller ett extra datakort till surfplattan är ett riktigt bra 
första steg på vår resa mot ännu nöjdare kunder, säger Samuel Skott. 
 
Tele2 gör även plats för tv och bredband från Com Hem. Från och med idag går det att köpa 
Com Hems digital tv- och bredbandsabonnemang samt paket innehållandes både tv och 
bredband via Tele2s butiker och kundtjänst. 
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Om förmånerna 
Privatkunder som har ett ”Fast pris”-mobilabonnemang eller mobilt bredband med minst 20 GB hos Tele2 
samt digital-tv eller fast bredband hos Com Hem har rätt till minst två förmåner*. Välj mellan dubbel data 
eller extra datakort. Max sex förmåner per person. Se om och hur många förmåner du har rätt till under 
”Mitt Tele2” eller i Tele2-appen. Läs mer på tele2.se/comhem.  
 
*Se villkor på tele2.se/comhem 
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TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER 
UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer 
tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade 
Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 
erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 
miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat 
på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 
miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på 
Twitter för de senaste uppdateringarna.  


