
P R E S S E M E L D I N G 

 

Chilimobil lanserer salg av telefoner ved 550 utsalgssteder i 

Norge 

(Bergen 07. August 2012) I dag lanserer Chilimobil i samarbeid med Nokia og Reitangruppen salg av 

Chilimobil kontanttelefoner i det norske markedet. Telefonene kommer klare til bruk og inneholder 

50 kr i gratis ringetid i det som er en ny og unik måte å selge telefoner på i Norge.  

 

- Vi har funnet en måte å sikre rask, enkel og rimelig tilgang til gode telefoner på en ny måte, sier 

Harald Bøyum daglig leder i Chilimobil.  

Telefonene leveres i samarbeid med Nokia og er aktivert slik at de kan benyttes med en gang kunden 

har kjøpt den i butikken. Aktivering skjer automatisk ved første samtale og det medfølger 50 kroner i 

ringetid.  

- Vi har gjort omfattende kundeundersøkelser i forbindelse med denne lanseringen og har observert 

at behovet for utskiftning av telefon i vår målgruppe er stort og at de store etablerte aktørene har 

ignorert dette i lang tid – det gjør vi noe med. Chilimobil sørger for at kontantkortkundene får like 

gode tjenester som abonnementskunder, men med enda bedre priser. Det skal lønne seg å betale på 

forhånd, avslutter Bøyum. 

Tilbudet er tilgjengelig i Narvesen, 7-Eleven og Shell/7-Eleven over hele landet og i salg fra og med i 

dag. I første omgang er det to pakker i salg der den ene inneholder en Nokia 100 til kr 299,- og den 

andre en mer avansert Nokia C1-01 til kr 499,-. 

- Narvesen og 7-Eleven har tidligere hatt gode erfaringer med telefonsalg. De telefonene som vi skal 

selge nå er gode og enkle telefoner sammen med kontantkort fra Chilimobil. Målgruppen er de som 

ikke ønsker en smartphone eller som av ulike grunner trenger en ekstra telefon og kontantkort sier 

Terje Noreng, kategorisjef i Reitan Convenience Norway.  

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Harald Bøyum, tlf 479 14 791 (Daglig leder)  

Lars Ryen Mill, tlf 932 24 044 (Markedssjef)  


