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

Org.nr. 556181-8724 Säte: Stockholm

ÅNGERBLANKETT 
Denna blankett kan användas när du som konsument vill ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal 
och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Du har även möjlighet att ångra dig på annat sätt än med blanketten, 
till exempel genom att använda Konsumentverkets standardblankett som du finner på Konsumentverkets 
hemsida, men rekommenderas alltid att spara underlag som visar att du har ångrat dig. Skicka in ångerblankett 
till Com Hem, att: Kundervice, Box 43, 871 21 Härnösand.

Fraktsedel för retur av utrustning
När Com Hem mottagit ditt meddelande om ånger kommer vi per post att skicka dig en fraktsedel som vi ber dig 
använda när du skickar tillbaka utrustning. Leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveransätt än 
den billigaste standardleverans vi erbjuder ersätts ej.

Information om konsument Personnummer

Förnamn Efternamn

Gatuadress Nummer Bokstav

Postnummer Postort E-postadress

Telefon Mobilnummer 

Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt avtal avseende följande:

Beställdes (datum)
Jag har tagit emot, eller hämtat ut utrustning skickad till mig:

Datum Ort Underskrift

Om Com Hem
Com Hem är ett av flera varumärken i Tele2-koncernen och ingår sedan 1 maj 2020 i Tele2 Sverige AB. I Tele2-koncernen ingår även Boxer, Comviq, iTUX, Penny och Tele2.  
Com Hem levererar bredband, tv, play och mobiltelefoni till svenska hushåll och företag. Vi erbjuder våra kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, 
surfplattor och mobiltelefoner. Vårt mobilnät täcker idag 99 procent av Sveriges befolkning med 4G, vilket ger en hög hastighet med mycket låg latens. Vårt kraftfulla och framtidssäkra 
nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60 % av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Läs mer om Com Hem på www.comhem.se  
och om Tele2-koncernen på www.tele2.com.
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Tele2 Sverige AB  Box 62  164 94 Kista  Telefon 90 333  www.comhem.se

Org.nr. 556267-5164  Säte: Stockholm


