
Pressemeddelelse 
30. april 2012  

 - 1 -

3 erklærer åben priskrig  
 
Teleselskabet 3 erklærer nu telepriskrig og kombinerer nye abonnementer, der giver dansker-

ne massive besparelser på mobiltelefoni med muligheden for at dele betalingen af en ny 

smartphone over 6, 12 eller 24 måneder.  

 

 

Efter at der har været trukket op til en ny telepriskrig i nogle måneder, erklærer teleselskabet 3 nu åben priskrig. 

3 præsenterer i morgen to nye abonnementsplaner, der giver danskerne besparelser på helt op til 120 kr. om 

måneden på deres telefonregning i forhold til de nærmeste konkurrenter. 

 

”Sidste år oplevede vi som den eneste teleoperatør rekordvækst med 135.000 nye kunder. Telemarkedet er 

stadig benhårdt, og derfor er det fortsat vigtigt for teleselskaberne både at tiltrække nye kunder og beholde de 

eksisterende. Vi har allerede Danmarks bedste netværk – nu får vi også Danmarks mest attraktive priser,” siger 

Mikkel Torsting, direktør for 3’s privatmarked. 

 

1. maj lancerer 3 en ny abonnementsstruktur, der er baseret på to abonnementsformer, 3Basis og 3Fordel. Med 

3Basis har 3 fokuseret på at give kunderne de skarpeste priser i markedet. Med 3Fordel betaler kunden lidt me-

re, men får til gengæld 3Datadeling og 3Bonus. I 3Basis og 3Fordel kan man vælge mellem fire abonnements-

pakker, der som udgangspunkt inkluderer 3, 5, 10 eller 50 timers taletid og 2 eller 10 GB data. Der er fremover 

mindre data end tidligere i abonnementerne, men stadig nok til, at de fleste kunder på ingen måde skal frygte, at 

de ikke har nok. 3’s kunder er klart de største forbrugere af data, og alligevel bruger 90 procent af 3’s kunder 

under 1 GB om måneden. 

 

3’s priskrigserklæring gælder ikke kun de månedlige abonnementer, men også priserne på de nyeste og fedeste 

smartphones. 3 har i årevis været det billigste sted at købe sin nye smartphone, og fra 1. maj er det også muligt 

at dele betalingen af sin nye mobil over 6, 12 eller 24 måneder med 3Mobilaftale. Her lægger 3 bl.a. ud med en 

Samsung Galaxy SII til bare kr. 228 om måneden over 24 måneder med et 3Basis 3Timers abonnement.  

 

”Der har været talt meget om en ny priskrig i telebranchen. Vi vil gerne tage skridtet fuldt ud og for alvor skyde 

den i gang. Vi tror på, at vi vil komme styrkede ud af en priskrig, fordi vi som virksomhed er fleksibel og omstil-

lingsparat og har styr på vores omkostninger. Derfor kan vi tilbyde nogle meget attraktive priser til danskerne 

samtidig med, at vi giver dem den gode personlige service, som de aldrig kommer i nærheden af hos lavprissel-

skaberne”, siger Mikkel Torsting. 

 

De nye 3Basis-abonnementer, der fås fra 129 kr. om måneden, er alle fri for binding og indeholder fri SMS, MMS 

og opkald til andre 3-kunder. 3Fordel indeholder 3DataDeling, der giver to gratis SIM-kort til iPad og den bære-
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bare computer samt den unikke 3Bonus, hvor man opsparer point, der giver klækkelige rabatter ved køb af næ-

ste smartphone. Fælles for 3Basis og 3Fordel er adgangen til den gode personlige service i 3’s butikker og tele-

foniske kundeservice. 

 

Se vedlagte oversigt over 3’s abonnementspakker. Minimumsprisen over seks måneder er ved samtidig køb af 

en mobiltelefon. Ved køb af abonnement alene, er der ingen binding. Flere oplysninger på 3.dk/abonnementer fra 

kl. 00.01. 
 

Portrætfotos til fri afbenyttelse findes på 3.dk/billedarkiv 

 

 

For yderligere information: 

Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: stine.greenpaulsen@3.dk, mobil: 31 200 400. 

 

Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 

202.  

 
 
Om 3: 

3 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på Danmarks bedste mobile datanetværk. I 2001 vandt 3 en 3G-licens 

og i 2010 en LTE-licens. Med kombinationen af 3’s eksisterende prisvindende 3G-netværk og det nye LTE-netværk, vil 3 også i 

fremtiden levere Danmarks bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Dan-

mark og Sverige og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) og Investor AB (40 pct.). Begge ejere har global industriel og 

teknologisk erfaring. 3 samarbejder desuden med selskaber i Hutchison Whampoa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, 

Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 
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