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Verdens hurtigste mobile bredbånd.  

3’s kunder får nu fornøjelsen af verdens hurtigste mobile bredbånd, når 3 som den første operatør i Danmark og 

tredje operatør i verden går op i højeste gear med en topfart på 21 Mbit/s. Før sommerferien foretog 3 en omfat-

tende opgradering af sit netværk, og nu lanceres nye abonnementer og USB-modems, så brugerne for alvor kan 

få gavn af de nye rekordhastigheder.  

 

 

Allerede i juni skruede 3 i Danmark den nominelle hastighed i sit mobile bredbåndsnetværk  op til 21 Mbit/s. Nu 

får 3’s kunder for alvor gavn af de nye rekordhastigheder, når den nødvendige hardware kommer i handlen, og 

der lanceres en stribe nye abonnementer. I forbindelse med de nye abonnementer ændrer 3 angivelsen af ha-

stighed til den effektive maksimumhastighed.  

 

Fremover tilbyder 3 tre forskellige abonnementer til private kunder. EazyInternet Classic giver en hastighed op til 

2 Mbit/s og koster kr. 199 om måneden, og EazyInternet Premium giver en hastighed på op til 6 Mbit/s til kr. 299 

om måneden. Den hurtigste løsning er EazyInternet Exclusive, som giver op til 10 Mbit/s og hele 16 Mbit/s i cen-

trum af København og Århus til kr. 329 om måneden. Upload-hastighederne på både EazyInternet Premium og 

Exclusive er op til 1,3 Mbit/s. Alle 3’s eksisterende EazyInternet Premium-kunder opgraderes til EazyInternet Ex-

clusive og får således forøget deres hastighed ganske gratis. 

 

”Vi vil gerne belønne alle vores gode og loyale kunder, og derfor får langt de fleste øget deres hastighed til den 

samme pris, som de har betalt hidtil. Opgraderingen er allerede trådt i kraft, så man skal bare gå ned i 3Butikken 

og købe et nyt USB-modem, som er nødvendigt for at få nytte af de nye høje hastigheder på 10 Mbit/s og 16 

Mbit/s.” siger Morten Christiansen, CEO, 3 Danmark. 

 

Til erhvervskunderne tilbyder 3 abonnementerne EazyInternet Basic, EazyInternet Professional og EazyInternet 

Professional Plus med hastigheder op til hhv. 3 Mbit/s, 10 Mbit/s og 16 Mbit/s. Den nye rekordhastighed på op til 

16 Mbit/s kan nås i centrum af København og Århus. Abonnementer med et EazyInternet Professional Plus får 

oven i købet en upload-hastighed på op til 5 Mbit/s, hvilket er en ny hastighedsrekord.  

 

”Med de nye abonnementer cementerer vi for alvor forspringet og re-definerer endnu engang standarden for 

mobilt bredbånd. Samtidig har vi taget initiativet til en ny hastighedsangivelse, som følger den standard, som de 

svenske teleselskaber for nylig har vedtaget. Vi håber, at de øvrige danske teleselskaber også tager denne stan-

dard til sig, så forbrugerne kan sammenligne de forskellige produkter direkte,” siger Morten Christiansen. 
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Se yderligere oplysninger om abonnementer, hastigheder og dækning i det vedlagte faktaark. Fotos til fri afbe-

nyttelse findes på www.3.dk/billedarkiv 
 

 

For yderligere information: 

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

 
Om 3: 

3 er Danmarks 3G-mobilselskab og Internet Service Provider. 3 tilbyder attraktive og innovative tjenester inden for 3G-mobil-telefoni og 

mobilt bredbånd. 3 er brand for Hi3G Access, som har 3G-licens i Danmark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) 

og Investor AB (40 pct.). Begge har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder også med virksomheder i Hutchison Wham-

poa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hong Kong, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3’s website på 

adressen: www.3.dk  
 

http://www.3.dk/

