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3 giver danskerne 4G den 28. september 
 
Nu løfter 3 sløret for den præcise dato for lanceringen af 4G i Danmark. Fra den 28. september 

får danskerne glæde af 4G i 3’s netværk.  

 

Allerede i juli i år annoncerede 3, at selskabet er i fuld gang med at udrulle 4G, og at kunderne vil få glæde af det 

fra september. Nu ligger datoen fast. 3 bygger 4G i frekvenserne 1800 MHz (som fx understøttes af iPhone 5) og 

2600 MHz.  

 

”Vi glæder os til at præsentere 4G for vores kunder. Med 4G på toppen af vores suveræne 3G-netværk har vi det 

netværk, der dækker bredest med den højeste hastighed”, siger Morten Christiansen, CEO for 3 i Danmark.  

 

”Der har været meget snak om 4G. Vi synes, at det er en super spændende teknologi, men har valgt først at 

lancere det, når vi mente, at der var et behov i markedet i form af interessante smartphones, der kører med 4G. 

Og det mener vi, at der er nu”, siger Morten Christiansen.  

 

3 vil ved lanceringstidspunktet have 4G i landets største byer. Ved slutningen af året er hele 3’s netværk desu-

den skruet op til den nominelle maksimumhastighed 42 Mbit/s. 

 

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. 
 
 
 

 


