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3 lancerer ny streaming-musiktjeneste  

Syng med på over 1million sange streamet direkte til din 3Mobil for kun 29 kroner om måneden. 3's nye musik-

pakke indeholder ubegrænset streaming til en attraktiv pris, og der er både noget til poptøsen og til den langhå-

rede heavy metal-fan.  

 

 

Den 1. december lancerer 3 sin nye musiktjeneste, der giver frit valg mellem ca.1 million forskellige musiknumre, 

som streames direkte til 3Mobilen. Brugerne kan oprette play-lister og dele dem med deres venner eller bare 

lytte til 3's mange anbefalede play-lister. Og der er ingen grænser for, hvor mange gange man kan lytte til sam-

me nummer. Så det er bare om at tage for sig af retterne.  

 

”Vi er glade for at kunne tilbyde vores kunder en ny generation af musiktjenesten, som er både væsentlig billige-

re og meget nemmere at bruge end før. Vi tror på, at streaming er fremtiden. Med streaming behøver man ikke 

længere at downloade sangen, før man kan høre den, og den fylder ikke noget på mobilen. Samtidig har man 

ubegrænset adgang til at lytte til et stort musikkatalog online. Det giver en fleksibilitet, der gør streaming bedre 

egnet til den mobile livsstil end download,” siger Stine Green Paulsen, Kommunikationschef i 3 Danmark. 

 

Med 3’s musikpakke får man hjælp til at finde alle de nye, fede musiknumre. 3 arbejder nemlig hele tiden på at 

forbedre tjenesten og på at servere det nyeste for dig direkte på forsiden af din musiktjeneste. Så kan man hele 

tiden være med på beatet uden at skulle gøre det hårde arbejde selv. 

 

Musikpakken koster29 kr. pr. måned for privatkunder og til 23,20 kr. pr. mdr. (ekskl. moms) for business-kunder.  

 

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  
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