
Vilka förutsättningar gäller....?

Här har vi listat vad vi tror några av de vanligaste spörsmålen som kan uppkomma vid ett 
eventuellt byte från Boxer till Com Hem.

Vad händer när avtalstiden med Boxer löper ut om 13 månader?

• Alt 1. Då upphör gruppavtalet och då får man köpa tjänster enskilt. Vad som erbjuds
kan ses på http://www.ip-only.se/privat/tjanster/

• Alt 2. Fiberföreningen och Com Hem kan förhandla om ett nytt gruppavtal för Box-
erkunderna 4-6 månader innan avtalstiden löper ut - förutsatt att det är mer än 50
medlemmar som önskar nytt gruppavtal.

• Alt 3. Annan tjänsteleverantör kan erbjuda gruppavtal.

Vilket programutbud gäller i fortsättningen för mig som Boxerkund?

• Internet 100/10, Telefon och TV Flex 8.

Kommer störningar på TV för bild och ljud att åtgärdas av Boxer inom 13 månader?

• Boxer utlovar inga garantier att alla störningar är åtgärdade inom 13 månader.

Hur kan jag få TV3 via Boxer?

• Om du har en bra antennsignal kan du koppla TV-boxen till antennen och ställa in
TV-boxen för marksänd mottagning (ej via fibern). Boxers TV via antenn fungerar
bra. Det är via fibern som det uppkommer störningar.

Kan jag få lokala nyheter ”Väst nytt” via Boxer?

• Ja, om man har TV-box ansluten till antenn för marksänd mottagning.
• Nej, om TV-box är ansluten till fibern.

Kan jag använda text-TV via Boxer så att program kan väljas textade?

• Ja, om man har TV-box ansluten till antenn.
• Nej, om TV-box är ansluten till fibern.

Vilka förutsättningar gäller om jag fortsätter med Boxer?



Vad skiljer Boxer TV jämfört med Com Hem TV?

• Boxer TV-box kan kopplas trådlöst mot router, men det är bättre att koppla med
nätverkskabel.

• Com Hem TV-box måste anslutas med nätverkskabel mot router.

• Boxer TV-box kan via antenn ta in marksänd TV eller via fibern. Boxer TV-box kan
tas med till sommarstuga.

• Com Hem kan bara ta emot TV via fibern.

• Com Hem TV Bas har ett fast antal kanaler med ett större antal HD-kanaler än Box-
er.

• Boxer Flex8 har möjlighet att byta 8 kanaler till dina favoriter bland Boxers utbud. Du
kan skifta månadsvis.

Vad händer med störningar på telefon hos Boxer?

• Boxer har gjort förbättringar på programvaran i routern som åtgärdat kända problem.
Vissa medlemmar har idag fungerande telefon men andra har fortfarande störningar.

• Boxer support tar emot felanmälan och jobbar på att åtgärda störningar på telefon.

Kan jag som Boxerkund köpa till TV kanaler och snabbare internet?

• Ja, du köper det enskilt från Boxer som fakturerar dig utöver gruppavtalet som du
betalar via fiberföreningen.

Vilka förutsättningar gäller om jag byter till Com Hem?
Kan TV-box anslutas trådlöst till routern? 

• Nej, TV-box kan bara anslutas med nätverkskabel.

Kan man använda mer än en TV-box? Vad kostar det?

• Ja, en TV-box för HD ingår i gruppavtalet.  Extra TV-box kostar 99 kr/mån.

Det går att använda Chromecast. Vad innebär det att använda se på TV via 
Chromecast?

• Gruppavtalet innehåller Com Hem Play. Det innebär att du kan se TV i din Smart-
telefon eller via surfplatta när du är uppkopplad mot din fiberanslutning via WiFi.

• Med en Chromecastenhet kopplad till din TV kan du hämta TV från Com Hem
via en telefon eller surfplatta och skicka det trådlöst till Chromecastenheten som
lägger bild på TV:n.

• Se https://www.comhem.se/tv/comhemplay för beskrivning av Chromecast.



Vad kostar det att använda Chromecast? 

• Det ingår i gruppavtal. Du hämtar TV via din internetanslutning via fibern.

• Du kan använda 2 st Chromecastenheter, samtidigt som du tittar på TV via TV-
box.

• Exempel på Chromecast enhet http://www.clasohlson.com/se/Mediaspela-
re-Google-Chromecast/Pr387248000

Vilket programutbud gäller i Com Hemavtal?

• Com Hem BAS https://www.comhem.se/paketerbjudanden.

Kan jag köpa till program? Vad kostar det?

• Com Hem lämnar 80 kr/mån i uppgraderingsrabatt till gruppavtalskunder.

• Silverpaketet kostar 299 kr/mån. Uppgradering från bas blir då 219 kr/mån. Det
faktureras dig direkt från Com Hem.  80 kr rabatt gäller även för andra kanaler eller
paket.

Hur länge gäller Com Hemavtalet?

• Com Hemavtal löper ut om ca 13 mån + 36 mån. Alltså efter innevarande Boxerav-
tals slut och ytterliggare 36 månader.

Vad betalar jag för Com Hem gruppavtal?

• 245 kr/ mån till Com Hem via fiberföreningen.

• För närvarande 125 kr/ mån i nätavgift till 
fiberföreningen.

• Totalt 370 kr/mån för Com Hem Bas TV,
internet 50-100/10, samt telefon.

• Router och en HD TV-box ingår i avtalet utan kostnad.

• Router som ingår, Technicolor TG389AC:
https://www.comhem.se/kundservice/support/
utrustning/technicolor-tg389ac

• TV-box som ingår, Arris 1103:
https://www.comhem.se/kundservice/support/tv/hur-
fung-erar-fiberlan-boxarna-iptv 

https://www.comhem.se/kundservice/support/utrustning/technicolor-tg389ac
https://www.comhem.se/kundservice/support/tv/hur-fungerar-fiberlan-boxarna-iptv


Hur får jag över telefonen till Com Hem?

• Fiberföreningen anmäler till Com Hem vilka Boxerkunder som vill byta till Com Hem.

• Ni som kund som måste anmäla nummerportering muntligt eller skriftligt till er nuva-
rande telefonleverantör Boxer. Därefter för Com Hem över ert telefonnummer (ni kan
behålla ert nuvarande nummer).

• Instruktion hur man för över telefon till Com Hem är bifogad.

• Blankett för fullmakt är också bifogad.

När kommer Com Hem router och TV-box hem till mig?

• Flyter allt bra kan det ske i början av september.

Varje medlem som har Boxers gruppavtal kan välja annan leverantör (öppet nät).

Vad händer när jag väljer att lämna gruppavtal i förtid? 

• Då upphör gruppavtalet för er och då får ni köpa tjänster enskilt. Vad som erbjuds 
kan ses på http://www.ip-only.se/privat/tjanster/

• Man köper internetuppkoppling, TV och telefon i paket eller bara internet om det är 
vad man behöver. Tjänsteleverantören fakturerar dig direkt.

• Nätavgift för fibernätet för närvarande 125 kr / mån faktureras dig från 
fiberföreningen.
 

Jag använder inte fibernätet. Måste jag ändå betala nätavgift?

• Ja, fiberföreningen har löpande kostnader för drift av nodhus, serviceavtal och för-
säkringar m.m. Alla anslutna fastigheter är med och betalar, de som inte använder
nätet betalar halv nätavgift  62,50 kr/ mån.
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Tack för att du väljer att ringa med Com Hem – ett klokt beslut som ger mer prat för pengarna. Du 
vet väl att du kan ha kvar ditt nuvarande fasta telefonnummer, om du vill? Det är bara att fylla i 
blanketten ”fullmakt för nummerflytt” och skicka in till oss i det portofria svarskuvertet, så ordnar vi 
det åt dig. 

Börja ringa redan idag 
Nummerflytten tar omkring två veckor från det att vi mottagit din fullmakt. Under tiden kan du 
ringa med det nya telefonnummer som du har fått från oss. Mer information om Com Hems 
telefonitjänst hittar du i användarguiden. 

Bra att veta vid nummerflytt 
Här är några saker som du behöver tänka på för att din nummerflytt ska genomföras så smidigt som 
möjligt: 

• Det är den person som står för abonnemanget hos nuvarande teleoperatör som måste skriva
under fullmakten för nummerflytt. Däremot behöver det inte vara samma person som står
för abonnemanget hos Com Hem.

• Fyll i samtliga uppgifter i fullmakten för att slippa fördröjning.

• Du ska själv säga upp din förvalsoperatör, om du har en sådan.

• Du bör avvakta med denna uppsägning tills nummerflytten är genomförd. Om du har Telia
kan Com Hem hjälpa dig att säga upp ditt abonnemang.

• Observera att eventuellt ADSL-abonnemang inte fungerar ihop med Com Hems
telefonitjänst. Du är självklart varmt välkommen att byta till någon av Com Hems
bredbandstjänster istället.

• Hanteringen hos Com Hem tar cirka två veckor från det att vi har mottagit din fullmakt och
du kommer att få en bekräftelse på vilket datum ditt telefonnummer flyttas till Com Hem.

Med vänliga hälsningar 
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FULLMAKT FÖR NUMMERFLYTT 
Detta medgivande avser privatpersonen/firmatecknaren som står på det fasta abonnemanget hos  
den nuvarande teleoperatören. Fyll i och skicka in blanketten i bifogat svarskuvert till Com Hem AB,  
Svarspost 204 786 68, 208 02 Malmö.

Alla uppgifter är obligatoriska. Fullmakten läses maskinellt, så vänligen texta.

Uppgifter för Com Hem-abonnemanget
Var god texta tydligt med stora bokstäver

Namn Kundnummer

Telefonnummer du fått av Com Hem*

*  Är det inget telefonnummer ifyllt i rutan ovan har du säkert två telefonnummer från Com Hem. Vi ber dig att fylla i det Com Hem-telefonnummer du önskar byta ut.

Personnummer/organisationsnummer

Telefonnummer som ska flyttas

Ort, datum

Underskrift

Namnförtydligande

Hemligt nummer 
Observera att Tillvalstjänster som hemligt nummer, nummerpresentation, prisavtal och liknande tjänster inte flyttas med till Com Hem i samband med nummerflytten.  
Kontakta Kundservice privat på telefon 90 222 eller Kundservice företag på telefon 90 444 för att beställa dessa tjänster.

FYLLS I AV PERSONEN SOM STÅR FÖR ABONNEMANGET HOS NUVARANDE OPERATÖR
Jag godkänner härmed att Com Hem har rätt att flytta mitt nuvarande telefonnummer till Com Hems telefoni- 
abonnemang med ovan angivna kundnummer samt säga upp mitt abonnemang hos min nuvarande operatör.
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