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Snart blir ditt hus ett Com Hem-hus
Din fastighetsägare har valt Com Hem som leverantör av tv. Det innebär att du får tillgång 
till Com Hems Analoga grundutbud av tv-kanaler direkt i Com Hem-uttaget i alla dina 
tv-apparater, bara genom att stoppa in antennkabeln. Nyheter, sport, underhållning, 
barnprogram, musik och dokumentärer. Här hittar alla sina favoritprogram. Ditt nya Analoga 
grundutbud av tv-kanaler består av:

Lokal
kanal

Utbudet av kanaler kan variera något mellan olika orter, för fullständig förteckning se 
comhem.se

Fria digitala kanaler
För att ge dig möjligheten att upptäcka fördelarna med digital-tv får du även tillgång till 
ett antal fria digitala kanaler som du kan se utan abonnemang. Det enda som krävs är 
en Com Hem-godkänd mottagare (box eller inbyggd i din platt-tv): 

Du kan se tv med Com Hem så snart du ställt in de olika kanalerna. Det gör du snabbt 
och enkelt genom att göra en kanalsökning via fjärrkontrollen.

Om du behöver hjälp med kanalsökningen:
•  Information om hur du gör en kanalsökning fi nns i bruksanvisningen för din tv. 

De � esta nyare tv-apparater har automatisk kanalsökning.

Mer Tv, Bredband och Telefoni
Du som bor i ett Com Hem-hus får också tillgång till en mängd tjänster för hemmets 
kommunikation. Du kan skaffa en snabb och prisvärd bredbandsuppkoppling eller 
komplettera ditt grundutbud på tv med dina favoritkanaler ur Com Hems utbud av digitala 
tv- kanaler samtidigt som du kan få tillgång till HDTV. Väljer du Com Hem Telefoni sänker 
du kostnaden för din fasta telefoni avsevärt. Du kan läsa mer om alla dina nya möjligheter 
i bifogad broschyr. Du kan beställa tjänster från oss 3 månader innan fastigheten ansluts 
till Com Hems nät. Det enda du behöver göra är att kontakta Kundservice på 0771-55 00 00.

Mer information och aktuella erbjudanden hittar du på comhem.se. 

Med vänliga hälsningar

Com Hem AB
Kundservice
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