
Pressemeddelelse 
23. oktober 2009  

TaTToo og Yari: 
To kreative efterårsnyheder fra 3.  
 
Mens verden omkring os bliver mere og mere grå og trist, ser det helt anderledes ud på mobilfronten, hvor leg 

og farver for alvor er kommet i fokus. 3 lancerer nu HTC TaTToo, der er rendyrket guf for kreative sjæle, da man 

kan sætte sit helt eget unikke præg på mobilens cover, mens Sony Ericsson Yari giver adgang til et helt lille lege-

land i lommeformat.  

 
 
Mobiltelefoner er ikke længere bare et effektivt værktøj til at dyrke konktakten med omverdenen. I dag har man 

som mobilkunde alle muligheder for at vælge telefoner, der matcher personligheden og udstråler, hvem man er 

– eller gerne vil være. HTC tager nu skridtet videre med TaTToo, der giver brugeren frit kreativt spil til at udsmyk-

ke både for- og bagcover med personlige billeder eller egne kunstværker. Med mobilen følger en kode, som skal 

indtastes på HTC’s hjemmeside. Herefter kan man designe sit cover, som man vil online og få det sendt direkte 

hjem i postkassen. Døjer man med kreativitetsblokering kan man også vælge den nemme løsning og kaste sig 

over ét af de mange fede designs, som HTC har stillet til rådighed. 

 

HTC TaTToo indeholder styresystemet Android version 1,6, som har danske menuer, 3,2 megapixelkamera, fm-

radio samt Facebook, Twitter og Flickr integreret i telefonen. Og så er der naturligvis adgang til et væld af under-

holdende og nyttige applikationer i Android Market. 

 

Sony Ericsson Yari er en lækker slider-mobil, der byder på et væld af underholdningsmuligheder som bl.a. bevæ-

gelsesspil, 3D-spil og utallige andre fede spil. Derudover har den funktioner som Walk Mate, der holder styr på 

antallet af tilbagelagte kilometer, en gennemført musikafspiller med TrackID og SenseMe samt et genialt 5 me-

gapixel kamera med autofokus, ansigtsgenkendelse og op til 4 x digitalt zoom.  

 

”Vores kunder stiller større og større krav til underholdning og personligt udtryk, når de skal vælge ny mobil. 

Derfor satser vi nu på to gennemførte kvalitetsmobiler, der for alvor lægger op til leg og kreativitet. For første 

gang kan vi med HTC TaTToo tilbyde en mobil, som man kan designe, som man vil, og med Sony Ericsson Yari får 

man automatisk et helt arsenal af underholdningstilbud med i købet,” siger Stine Green Paulsen, kommunikati-

onschef hos 3 Danmark. 

 

HTC TaTToo kommer med gråt standardcover med mulighed for udskiftning og koster 499 med abonnementet 

3Bosst 399. Minimusomkostninger for 6 måneder: 3.042 kr. Sony Ericsson Yari kan købes i sort til kun 1 kr. med 

abonnementet 3Boost 399. Minimumsomkostninger for 6 måneder: 2.544 kr.   

Begge mobiler forhandles i alle 3’s salgskanaler fra d. 23. oktober. 
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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, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3’s website 

på adressen: www.3.dk .  

http://www.3.dk/

