
TV
18

3-
17

08

Com Hem AB  Box 43  871 21 Härnösand  Telefon 90 222  www.comhem.se

Org.nr. 556181-8724  Säte: Stockholm

PRISLISTA TV FÖR FIBERKOAX  
OCH FIBERLAN
Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller tills vidare med reservation för senare ändringar.  
Abonnemangsavgift faktureras i förskott månadsvis. Observera att priserna inte gäller för våra kampanjer  
eller specialerbjudanden, där andra priser på abonnemang, tillvalstjänster och utrustning kan förekomma.  
Lokala prisavvikelser kan förekomma för FiberLAN. För exakt pris, se comhem.se/fiber. Prislistan gäller  
från 2017-10-03.

Tv-abonnemang

TV Bas 199 kr/mån

TV Silver 299 kr/mån

TV Silver+ 359 kr/mån

TV Guld 439 kr/mån

Tillvalsabonnemang

Abonnemang från C More

C More Premium 499 kr/mån

C More Sport 449 kr/mån

C More Standard 149 kr/mån

C More Golf 149 kr/mån

Lägg till kanaler

Till Com Hems grundabonnemang  
kan du köpa till kanaler. För pris på en  
enskild kanal se vårt kanalutbud. 

Från 29 kr/mån beroende på kanal

Tillvalstjänster

Playtjänsten Cirkus 
(abonnemanget ingår utan 
extra kostnad för dig som har 
TV Silver, Silver+ eller Guld)

79 kr/mån utan bindningstid

49 kr/mån vid 6 månaders bindningstid

Playtjänsten Curio 
(abonnemanget ingår utan 
extra kostnad för dig som har 
TV Silver, Silver+ eller Guld)

79 kr/mån utan bindningstid

49 kr/mån vid 6 månaders bindningstid

ABC Studios  
(abonnemanget ingår utan 
extra kostnad för dig som 
har TV Guld)

79 kr/mån utan bindningstid

49 kr/mån vid 6 månaders bindningstid

Hyra av film i Play & Film Från 19 kr/film

 Efter bindningstiden gäller avtalet tillsvidare och månadsavgift enligt vid var tid gällande 
prislista (för närvarande 79 kr/mån). Ingen uppsägningstid. Ingen återbetalning eller 
kredit för påbörjad månad.

Syskonabonnemang

Syskonabonnemang 99 kr/mån

Viasat Syskon (om du inte har TiVo) 99 kr/mån

Viasat Golf (om du inte har TiVo) 49 kr/mån

Abonnemang från Viasat

Viasat Film & Sport 469 kr/mån

Viasat Sport 399 kr/mån

Viasat Film 219 kr/mån

Viasat Golf 129 kr/mån

Efter bindningstiden gäller avtalet tillsvidare och månadsavgift enligt vid var tid gällande prislista. En månads uppsägningstid för abonnemang tecknade från och med 1 maj 2014, för-
utom för Cirkus, Curio och ABC Studios som inte har någon uppsägningstid. Frakt- och miljöavgift tillkommer med 149 kr på utrustning (ingen avgift om du beställer och får  
utrustningen av någon av våra utvalda återförsäljare)
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Com Hem AB  Box 43  871 21 Härnösand  Telefon 90 222  www.comhem.se

Org.nr. 556181-8724  Säte: Stockholm

PRISLISTA TV FÖR FIBERKOAX  
OCH FIBERLAN FORTS

Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller tills vidare med reservation för senare ändringar.  
Abonnemangsavgift faktureras i förskott månadsvis. Observera att priserna inte gäller för våra kampanjer  
eller specialerbjudanden, där andra priser på abonnemang, tillvalstjänster och utrustning kan förekomma.  
Prislistan gäller från 2017-10-03.

Digitalboxar och annan utrustning

Lån av TiVo-box när du binder dig för 12 eller 24 månader 0 kr/mån

TiVo-box – Utan bindningstid, startavgift ingår 3495 kr
Om du har TiVo-boxen som en lånebox innebär det att den tillhör Com Hem och ska återlämnas när abonne manget upphör.  
Byte eller reparation av felaktig TiVo-box inklusive dess tillbehör sker utan kostnad för dig som kund förutsatt att felet inte är  
förorsakat av dig eller någon du svarar för. I händelse av förlust eller skada på TiVo-boxen eller vid utebliven retur av TiVo-boxen  
när abonnemanget upphör, debiteras du 3 495 kr.

TiVo trådlös USB-brygga 199 kr

Tv-modul för HD FiberKoax 495 kr

Digitalbox för HD FiberKoax 495 kr

Digitalbox för HD FiberLAN 495 kr

Trådlös tv-brygga 1099 kr

Extra mottagare till Trådlös tv-brygga 699 kr

Engångsavgifter

Startavgift vid 12 mån bindningstid med TiVo 599 kr

Startavgift vid 24 mån bindningstid med TiVo 399 kr

Startavgift vid 12 månaders bindningstid utan TiVo 399 kr

Övriga priser och engångsavgifter

Faktureringsavgift (observera att du betalar 0 kr med elektronisk faktura eller autogiro) 45 kr

Återinkopplingsavgift privatkund 150 kr

Återinkopplingsavgift privatkund, förtursöppning 250 kr

Påminnelseavgift (enligt SFS 1981:1057) 60 kr

Inkassoavgift (enligt SFS 1981:1057) 180 kr

Avgift för övertagande/överlåtelse av abonnemang 0 kr

Avgift för montering av filter (gäller lägenheter) 500 kr

Avgift för förlorat/skadat/förstört programkort 99 kr

Avgift förlorad/skadad/förstörd fjärrkontroll till digitalbox 200 kr

Avgift för förlorad/skadad/förstörd anslutningskabel, telekabel eller elkabel till digitalbox 100 kr

Frakt- och miljöavgift (ingen avgift om du beställer och får utrustningen av någon av våra utvalda återförsäljare) 149 kr

Avgift för felsökning där kund ansvarar för fel 500 kr/påbörjad timme

Flyttavgift (observera att om du har ett bundet avtal och flyttar till en adress som inte är ansluten till Com Hem,  
betalar du värdet av den återstående bindningstiden) 249 kr


