
BREDBAND, TV och TELEFONI är viktiga tjänster i ett hushåll och en förutsättning för nöjda boende. En anslutning till Com Hems nät 
ger er som fastighetsägare/bostadsrättsförening en högkvalitativ och trygg bredbands och tvleverans till alla era boende. Com Hem 
levererar tjänster på både FiberKoaxnät och FiberLANnät, ibland parallellt över olika nät i samma fastighet. Men det är bara början. 
Ni har även tillgång till ett stort utbud av prisvärda kommunikations och underhållningstjänster. 

COM HEM TILL 
KOMMUNIKATION OCH 
UNDERHÅLLNING



COM HEM  
– ETT SÄKERT VAL
Signalerna i Com Hems nät kan vara både digitala och analoga.  
Det gör det lättare för oss att möta de olika krav som de boende 
ställer på våra tjänster. Vissa vill ha det absolut snabbaste bred
bandet och de allra senaste tvtjänsterna. Andra vill bara kunna 
ringa till en låg kostnad och se på SVT. Oavsett vilket fastighetsnät 
ni har kan Com Hem erbjuda tv, bredband och telefoni. Med  
Com Hem skapar ni en värdehöjande och framtidssäker infra
struktur i er förening/företag.

COM HEM ERBJUDER SINA TJÄNSTER  
OAVSETT VILKET FASTIGHETSNÄT NI HAR
Fastighetsnätens utformning eller valet av teknisk lösning är aldrig ett hinder – i dag 
levererar Com Hem tjänster på både FiberKoaxnät och FiberLANnät, och då ofta samtidigt 
och parallellt med varandra. Com Hem erbjuder dessutom tjänster över såväl vertikala 
som öppna nät.

INTELLIGENTA BYGGNADER
Genom att ansluta ditt fastighetsnät till Com Hems rikstäckande fibernät lägger du  
som fastighetsägare grunden för en intelligent byggnad som kan tillföra stort värde till  
din verksamhet. Bland annat blir det möjligt för fastighetsförvaltare att minska klimat
påverkan och bygga en hållbar och energieffektiv fastighetsdrift.

KOMMUNIKATION OCH UNDERHÅLLNING FÖR ALLA
Mer än 40 procent av landets hushåll är anslutna till Com Hems nät och har därmed 
tillgång till marknadens bredaste tvutbud, HDTV, Playtjänster och TiVo® från Com Hem 
som gör tv:n personlig och smart. Com Hem erbjuder även prisvärda och högkvalitativa 
tjänster för höghastighetsbredband och telefoni till närmare 2 miljoner av Sveriges hushåll 
med bredbandshastigheter upp till 1 Gigabit/s.

GRUNDUTBUD AV TV-KANALER
Fastigheter anslutna till FiberKoax har tillgång till både digitala och analoga tvkanaler. 
Analoga tvkanaler innebär att hushållen kan se dem i alla sina tvapparater utan 
digitalbox. Grundutbudet består av Sveriges mest populära tvkanaler:

För att ge de boende möjligheten att upptäcka fördelarna med digitaltv får de även 
tillgång till ett antal digitala kanaler som kan ses utan abonnemang. 

Det enda som krävs är en Com Hemgodkänd digital mottagare (separat box eller 
inbyggd i platttv:n).
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Ordningen på logoraderna får inte ändras då grunddokumentet länkar till alla Com Hems brev. 
Tillkommande logorader får per automatik nästkommande nummer i serien.
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TV MED OSLAGBAR VALFRIHET 
Com Hem erbjuder Sveriges största utbud av tv & play. Många kanaler är internationella 
och med oss slipper du parabol för att kunna se dem. 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. Tvtjänsten 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.

SVERIGES SNABBASTE BREDBANDSTEKNOLOGI
Bredband är en bastjänst i svenska hushåll idag och användandet ökar hela tiden.  
Men i er fastighet bor det människor med vitt skilda behov, därför erbjuder vi tjänster  
med flera olika bredbandshastigheter från 50 Mbit/s – 1 Gbit/s. Hos oss hittar alla en 
bredbandstjänst som passar, oavsett om kravet är hög hastighet eller lågt pris. Vi  
erbjuder även säkerhetsprodukter och har kostnadsfri support.

FLER OCH FLER SURFAR TRÅDLÖST
I takt med att tillgången på mobiler, surfplattor, bärbara datorer, tvspel med mera 
fortsatt växer ökar behovet av att kunna surfa trådlöst. När du ansluter din mobil eller 
surfplatta till ditt trådlösa nätverk slipper du dessutom belasta ditt mobilabonnemang 
som inte erbjuder samma stabilitet och hastighet. Vår mest kraftfulla router har den 
senaste generationens WiFiteknik och är snabbare, smartare och designad för att ge 
bättre täckning och uppkoppling i hela hemmet.

TELEFONI
De boende som väljer vår telefoni får avsevärt billigare telefonräkningar och lägre  
abonnemangsavgifter. Och de behöver varken byta telefonnummer eller telefon.  
Tack vare att vi äger vårt nät och därmed slipper fördyrande mellanhänder, tål våra 
abonnemang och samtalstaxor en jämförelse med de flesta fullservice operatörer. 



Com Hem AB, Box 8093, 104 20 Stockholm. Telefon 90 333. www.comhem.se

GRUPPAVTAL
Med Gruppavtal köper ni en eller flera tjänster från Com Hem gemensamt i fastig heten/
föreningen. Ni utnyttjar kraften i gemensamma inköp och får en rejäl rabatt. Plocka ihop  
den kombination av tjänster som passar just er bäst. 

FASTIGHETSTJÄNSTER
Com Hem Fastighetstjänster underlättar det dagliga arbetet med drift och underhåll av 
era fastigheter oberoende av infrastruktur. Tjänsterna växer med uppgiften och passar 
därför alla typer av fastighetsägare och föreningar. Genom ert fastighetsnätverk styr, 
övervakar och optimerar ni olika typer av applikationer och system. Tack vare Internet  
of Things eller sakernas internet, finns allt fler möjligheter inom fastighetsautomation. 
Fastighetstjänster kan användas till allt från energibesparing till porttelefoni. 

FÖRETAGSTJÄNSTER
Vi erbjuder höghastighetsbredband, fast telefoni och mobiltelefoni till företagskunder. 
Många små eller medelstora företag finns i era fastigheter och för dem har vi tjänster  
som är anpassade för deras behov. 

SERVICEÅTAGANDE
Com Hem har ett helhetsåtagande när det gäller distributionen. Det innebär att fel
anmälan görs till oss och att vi åtgärdar, oavsett var i kedjan ett eventuellt fel upp stått.  
De boende kan göra felanmälan dygnet runt och fastighetsägare vänder sig med frågor 
och felanmälan direkt till vår kund service för fastighetsägare.

KUNDSERVICE
Boende som vill teckna abonnemang, veta mer om våra tjänster, göra felanmälan  
etc ringer Kundservice 90 222. Fastighetsägare ringer Fastighetsägarservice 90 333.  
Företag ringer Kundservice för företag på 90 444. Mer information finns också  
på comhem.se.

Com Hem levererar Sveriges snabbaste bredband och erbjuder det största utbudet av tv och 
playtjänster. Med bredbandshastigheter på upp till 1 Gbit/s är Com Hem den leverantör som 
erbjuder snabbast bredband till flest svenska hushåll via både FiberKoax och FiberLAN. Com Hems 
2 miljoner hushåll kan ta del av Sveriges största tvutbud både via digtaltv i hemmet eller  
mobilt med Com Hem Play. Com Hem erbjuder även bredband och telefonitjänster till 62 000 
små och medelstora företag. Com Hem grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav 
cirka 700 av dessa inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten  
bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication 
AB. 2015 omsatte koncernen 5 000 Msek. Com Hem aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq 
Stockholm. www.comhemgroup.se.
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