
Digitaliseringen är en av de starkaste förändringskrafterna i dagens samhälle.  
Utvecklingen pågår ständigt och ger oss förutsättningar att förändra hur vi  
kommunicerar med varandra och hur vi konsumerar underhållning. Vi på Com Hem 
strävar efter att låta så många som möjligt dra nytta av den digitala utvecklingen  
och vill bidra till digital livskvalitet bland hushåll, företag och samhället i stort.  

COM HEM TILL 
DIGITAL LIVSKVALITET

ENASTÅENDE VALFRIHET FÖR  
DINA BOENDE
• Sveriges snabbaste bredband enligt 

Speedtest 
Då alla boende har olika behov har vi 
tjänster med bredbandshastigheter från 
50 Mbit/s – 1 Gbit/s. Vi erbjuder även  
säkerhetsprodukter. 

• Sveriges största utbud av tv & play 
Underhållning från världens alla hörn.  
Film, sport, dokumentärer, serier och  
barnprogram.

• Fullbemannad Kundservice 
Vår Kundservice har generösa öppettider 
och extra support vid behov. 

• Högkvalitativ digital-tv 
En riktigt bra leverans av digital-tv, med 
hög ljud- och bildkvalitet och elektronisk 
programguide som ger en tydlig översikt 
av tv-tablån.

• Com Hem Play 
Alla boende som har ett av våra vanligaste 
digital-tv-abonnemang  kan se de flesta av 
sina tv-kanaler och playtjänster på sin 
dator, surfplatta och mobil. Med AirPlay i 
Apple TV eller Chromecast kan de streama 
till den skärm de vill.

• Testvinnande WiFi 
Alla boende som tecknar ett bredbands-
abonnemang får den senaste tekniken i sin  
WiFi-router.

• Prisvärd telefoni 
Vår telefoni ger ofta lägre samtals- och 
abonnemangsavgifter, utan byte av 
telefon eller telefonnummer. 

• Uppgradering av gruppavtalserbjudande 
De boende som tecknar ett större  
abonnemang än det som ingår i  
fastighetens gruppavtal kan få rabatt.  
De kan även köpa till kanaler styckvis. 

ETT TRYGGT VAL FÖR DIG SOM  
FASTIGHETSÄGARE 
• Tillgång till ett av Sveriges största och 

mest framtidssäkra fibernät 
Höghastighetsbredband genom fiber som 
ger en hög boendestandard och därmed 
ökat värde på fastigheten.

• Fullserviceavtal 
Vi ger ett helhetsåtagande när det gäller 
distributionen. Vi åtgärdar, oavsett var i 
kedjan ett eventuellt fel upp stått.

• Kundservice speciellt för fastighetsägare 
Du som fastighetsägare har en egen 
kundansvarig kontaktperson och en helt 
egen Kundservice. 

• Nybyggnation och byte till Com Hem 
Som ny fastighetsägarkund hos Com 
Hem får du en dedikerad kontaktperson 
som säkerställer en totalleverans från 
offert till färdig installation.

• Grundutbud av tv-kanaler 
Vi levererar Sveriges mest populära kanaler 
till boende utan abonnemang.

• Fastighetsägartjänster 
Vi erbjuder tjänster för bredband,  
telefoni och samverkan för snabb och 
säker kommunikation, trygghet och ett  
hållbart boende.

• Möjlighet till Gruppavtal 
Gemensamt köp av våra tjänster ger rabatt 
på den kombination som passar bäst.  

• Bredband för företag i fastigheten 
För företag som finns i din fastighet har vi 
tjänster anpassade för just deras behov.

• Mobiltelefoni för fastighetsägare 
Med Com Hem Företag får du prisvärda 
mobilabonnemang och full kontroll på 
dina kostnader.

• Förinstallation och förplacering 
Förinstallation av router och förplacering av 
digitalbox finns som tillval vid  
nybyggnation för att underlätta vid inflytt.
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MER ÄN BARA EN BROSCHYR 
Ladda ner vår app Com Hem Fastighetsägare. 
Håll kameran i appen mot de sidor där du ser 
vår appsymbol, så får du ytterligare  
information digitalt.

Ladda ner vår app 
Com Hem  

Fastighetsägare 
och upplev mer
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FRAMTIDSSÄKRA  
FASTIGHETER OAVSETT TEKNIK
 Bredband, tv & play samt telefoni är viktiga tjänster i ett hushåll och en  
förutsättning för nöjda boende. En anslutning till Com Hems nät ger  
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar en högkvalitativ och trygg  
bredbandsleverans till alla boende. Det finns även ett stort utbud av  
prisvärda kommunikations- och underhållningstjänster. Ett antal  
utnämningar visar att våra satsningar ger resultat. 

LIKA HÖG PRESTANDA OAVSETT FIBERTEKNIK  
I och med att Com Hem nu uppgraderar FiberKoax-nätet är nästan alla praktiska  
skillnader mellan nättyperna borta. FiberKoax-nätet ger idag till och med den högsta  
genomsnittliga nedladdningshastigheten enligt Bredbandskollen. Utmaningen för att få 
en bättre trådlös upplevelse ligger inte längre i bredbandsnätet till de boende, utan i det 
lokala trådlösa nätverket i respektive hem. 

DEN SENASTE TEKNIKEN GER BÄST WIFI
Hur stabilt de boende upplever det trådlösa nätverket påverkas nästan alltid av  
förhållandena i bostaden, exempelvis ålder på och placering av utrustningen som 
används. Byggnation med tjocka betongväggar och störningar från andra nätverk 
påverkar också, precis som antalet enheter som är anslutna samtidigt. Det hjälper inte 
att ha gigabit-nätverk i fastigheten, om de boende inte får hastigheten de bör ha över 
det trådlösa nätverket. 

För att bli bäst i Sverige på att leverera trådlöst nätverk investerar vi kontinuerligt i nya 
produkter och tjänster. Vår nyaste, testvinnande router har den senaste generationens  
WiFi-teknik. Den är snabbare, smartare och designad för att ge bättre täckning och  
uppkoppling i hela hemmet. 

SNABBAST
BREDBAND

SNABBAST
FÖR NETFLIX

BÄST FÖR
YOUTUBE HD

TRYGG
KUNDKONTAKT

BREDBAND MED FIBER TILL ALLA VÅRA KUNDER
Alla kunder hos Com Hem är idag anslutna till ett toppmodernt fibernät som kan  
leverera praktiskt taget obegränsad kapacitet. Det finns flera olika typer av fibertekniker 
som kan leverera höghastighetsbredband. Com Hem kan leverera med alla typer av fiber-
teknik, varav de två vanligaste är FiberKoax (Hybrid Fiber Coax) och FiberLAN (Fiber To 
The Home och Fiber To The Buildning). Båda teknikerna är framåtblickande med mycket 
stor kapacitet och har idag hastigheter på upp till 1 Gbit/s. De kopplas samman med ett 
av Sveriges största fibernät. 
 
De flesta kunder hos Com Hem har ett fibernät byggt med FiberKoax-teknik. Vårt Fiber-
Koax-nät består idag av mer än 95 procent fiber, där endast de sista metrarna till varje 
kund är av koppar. Det har skett en betydande utveckling i FiberKoax-tekniken under de 
senaste åren, där nya standarder som ökar hastigheten och kapaciteten ytterligare har  
införts.

I ett FiberLAN-nät kommer fibern närmare kunden och bara den sista delen av ledningarna, 
inne i huset, är kopparbaserade. FiberLAN-nätet kan också ge symmetriska hastigheter, det 
vill säga lika snabba hastigheter för nedladdning och uppladdning av data. 

Många kunder undrar vilken av de två fiberteknikerna som är bäst och hos många finns 
det en förvirring kring hur de olika teknikerna fungerar. Tidigare fanns det en tro att man 
var tvungen att ersätta ett FiberKoax-nät med ett FiberLAN-nät för att uppnå tillräcklig 
kapacitet, men det stämmer inte.



SVERIGES STÖRSTA UTBUD AV 
TV & PLAY
 

 

Metadata by gracenote

Navet i framtidens flerfamiljsboende är en digital plattform. Där kan alla boende  
interagera för en enkel och trygg samvaro. Com Hem erbjuder fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar en tjänst som skapar ett mer digitalt och lättillgängligt boende.  
 
Med Com Hem Smart kan flerfamiljshus minska förvaltningskostnader och öka trivseln 
bland de boende med flera tjänster som exempelvis:

• En förenklad social interaktion för alla boende

• Smidig bokning av gemensamma resurser samt hantering av utlåning  
 och köp grannar emellan

• Praktiska verktyg för administration, information och felanmälan

• Möjlighet att styra tjänster för smarta byggnader och hem

DET NYA DIGITALA HEMMET

Vi erbjuder Sveriges största utbud av tv & play och möjligheterna med Com Hem är 
närmast obegränsade. Våra moderna och användarvänliga produkter hjälper dina  
boende både att samla sin underhållning till en plats och upptäcka nytt. I vårt utbud 
finns även många internationella kanaler och med oss slipper dina boende parabol för 
att kunna se dem.

Com Hem gör tv:n personlig och smart. De boende kan glömma fasta tider och njuta av 
en tv-upplevelse de skapar själva, hemma i soffan eller på språng med sin dator, mobil 
eller surfplatta. 

Med Com Hem Play kan våra digital-tv-kunder se de flesta av sina tv-kanaler och play-
tjänster på sin dator, surfplatta och mobil utan extra kostnad. De kan ha Com Hem Play 
på upp till fem enheter, titta på två av dem samtidigt och streama till vilken skärm de vill 
med hjälp av AirPlay i Apple TV eller Chromecast.



NY FASTIGHETSÄGARKUND  
HOS COM HEM
Oavsett om du bygger en ny fastighet eller vill byta till Com Hem som leverantör i en 
befintlig fastighet ger vi dig en förstklassig service. Våra erfarna projektledare och kund-
ansvariga guidar dig med regelbundna möten, hela vägen från offert till färdig leverans. 
Vi tar ett helhetsansvar för leverans av våra tjänster. Du som kund får en dedikerad 
leveransprojektledare som tar fram en tydlig kravställning och process i samråd med dig.  

Vi levererar färdigt informationsmaterial till de boende och tillhandahåller inkopplings-
hjälp vid behov. Vid önskan kan WiFi-router förinstalleras och digitalbox förplaceras. Det 
finns ett särskilt telefonnummer för snabb beställning och eventuell uppgradering för de  
boende och vi håller ett informationsmöte om så önskas. Vi säkerhetsställer såklart även 
att den enskilda leveransen till de boende fungerar optimalt.

Vårt mål är att ha Sveriges nöjdaste kunder. Vi arbetar engagerat och kontinuerligt med 
vår kundnöjdhet. Vi får dagligen resultat med faktiska siffror från olika undersökningar 
inom kundnöjdhet som vi använder för att ständigt förbättra oss. 

Vi följer upp kundupplevelsen för alla våra produkter och delprocesser, inte bara de som 
rör boende utan även för fastighetsägare. Det ger oss en stor insikt kring vad våra kun-
der anser om våra olika delar i verksamheten och vad som behöver förbättras.

Varje medarbetare som har en direkt kundkontakt får återkoppling på hur kunderna 
uppfattar mötet med oss vilket antingen bekräftar goda beteenden eller ger viktig åter-
koppling kring hur servicen kan utvecklas ytterligare.

SVERIGES NÖJDASTE KUNDER

Källor: Snabbast bredband enligt rapporten från speedtest.net: Speedtest® Market Report - Nordic Countries, publicerad 19 oktober 2016. Inter-
netleverantörer som erbjuder fasta bredbandstjänster rankas baserat på medelhastigheten hos de 10 procent snabbaste mätningarna hos varje  
leverantör. Medelhastighet för att ta emot data. Enligt de 128 miljoner mätningar via Bredbandskollen som utfördes i Sverige under 2016 är Fiber-
Koax den infrastruktur som levererar snabbast genomsnittlig bredbandshastighet. Källa: Bredbandskollen – Surfhastighet i Sverige 2008–2016. Det 
oberoende testföretaget Excentis testade november 2016, på uppdrag av Com Hem, olika routrar på den svenska bredbandsmarknaden. Resulta-
tet visar att Com Hem WiFi Hub C1 är den router som ger högst bredbandshastighet över WiFi av de tre routrar som ingår i testet(Telias Technico-
lor TG799TSvac Xtream och Bredbandsbolagets Technicolor TG799vac Xtream testades). Enligt Netflix alla månadsmätningar sedan maj 2015 är 
Com Hem den svenska operatör som levererar deras filmer och serier med högst snitthastighet till kunderna. I Googles test september 2017 för 
YouTube HD fick Com Hem återigen högst resultat av de svenska bredbandsleverantörerna med 98% strömmar i HD-kvalitet. Vid jämförelse i mars 
2017 ingick det fler tv-kanaler och playtjänster hos Com Hem än i övriga svenska operatörers kanalpaket. 


