
iPhone tilbake på topp
(Oslo 16. mai 2012) Mars var første måned uten en iPhone øverst på NetComs salgsliste. Nå er ikonet tilbake i førersetet.

- Det er ikke uventet at iPhone er tilbake på topp, men konkurransen er hard. HTC One X raste rett inn på fjerdeplass, og Samsungs Galaxy S
III lanseres om ikke så lenge, sier Kristian Renaas, salgsdirektør i NetCom.

Fire nye på listen
Salget av mobiltelefoner i april viser at flere operatører har nye modeller som forbrukerne finner interessante. Fire mobilmodeller er helt nye
på NetComs liste. HTCs flaggskip One X kapret en sterk fjerde plass, mens Sony Xperia S suste inn på sjette. Huaweis Honor er ny på niende
plass med SonyEricsson Xperia Active på plassen etter.

IOS kniper andeler fra alle
Med iPhone 4S tilbake på topp har Apples operativsystem IOS også tatt markedsandeler fra Googles operativsystem Android og Microsofts
operativsystem Windows Phone. 
Android er fortsatt mest populært med en salgsandel på 49 prosent i april (50% i mars). IOS har 45 prosent (43% i mars) og WP7 har 6
prosent (7% i mars) av salget.

De mest solgte smarttelefonene i april*
1. (2) Apple iPhone 4S 
2. (1) Samsung Galaxy S II
3. (3) Apple iPhone 4
4. (-) HTC One X 
5. (4) Nokia Lumia 800
6. (-) Sony Xperia S 
7. (4) Samsung Galaxy Xcover
8. (8) Samsung Galaxy Note
9. (-) Huawei Honor
10. (-) SonyEricsson Xperia Active

* Listen er rangert etter salgsvolum og baserer seg på smarttelefonsalget i NetCom Shops (59 butikker), på netcom.no, gjennom
kundesenteret og hos forhandlere som selger NetCom. Forrige måneds plassering i parentes.
NetComs definisjon av en smarttelefon
En smarttelefon er en avansert mobil i grenselandet mellom mobiltelefon og datamaskin. Den drives av et mobilt operativsystem og brukeren
har selv muligheten til å installere avanserte programmer og applikasjoner på telefonen. Smarttelefonen har berøringsskjerm eller et
QWERTY-tastatur, og man kan bruke den til langt mer enn telefonsamtaler og SMS.
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