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NYTT RAMAVTAL MELLAN
MBF OCH COM HEM
MBF och Com Hem har tecknat ett ramavtal. Det ger er möjlighet att sänka bostadsrättsföreningens
månadsavgift för Com Hems grundutbud och service när ert befintliga avtal för tv, bredband och
telefoni löper ut.
De senaste åren har vi på Com Hem gjort ett enormt arbete för att utveckla vårt nät. Vi har förstärkt
vårt nät med mer fiber, ökat kapaciteten, stabiliteten, säkerheten och i stora delar också bytt ut och
moderniserat hårdvaran. Tack vare dessa förbättringar ligger Com Hem i toppen när Netflix, YouTube
och Speedtest mäter hastigheten hos Sveriges operatörer.
Utöver Sveriges största utbud av tv & play har Com Hem tjänsten TiVo som öppnat helt nya
möjligheter för tv-tittande. Du kan till exempel pausa i direktsändning, spela in hela serier, hyra film
eller titta på Netflix och YouTube. Med tjänsten Com Hem Play kan du även se direktsänd tv och
playmaterial direkt från din mobil, surfplatta eller dator.
För att ta del av avtalet maila fastighetsagare@comhem.com, så återkommer vi med ett avtalsförslag till er förening.
Med vänliga hälsningar

Niclas Gulliksson
08-553 630 18
Niclas.Gulliksson@comhem.com
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Snabbast bredband enligt rapporten från speedtest.net: Speedtest® Market Report - Nordic Countries, publicerad 19 oktober 2016. Internetleverantörer 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 FiberKoax 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. Resultatet 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
Technicolor 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 för YouTube HD fick Com Hem återigen högst resultat av de
svenska bredbandsleverantörerna med 98% strömmar i HD-kvalitet. Vid jämförelse i augusti 2017 ingick det fler tv-kanaler och playtjänster hos Com Hem än i övriga
svenska operatörers kanalpaket.

