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3 åbner ny butik i Lyngby Storcenter 
 

Fredag den 11. december slår 3 dørene op til en spritny 3Butik i Lyngby Storcenter, og det kommer ikke 

til at gå stille for sig. Kom ned og se de mange juletilbud på 3Mobiler, prøv Danmarks hurtigste mobile 

bredbånd, EazyInternet, og tag del i festlighederne der i anledningen af åbningen varer til og med søndag 

den 13. kl. 17. 

 

 

Der er stor efterspørgsel på 3Mobiler og EazyInternet i Lyngby.  Derfor supplerer 3 nu den eksisterende 

Shop in Shop i Lyngby Storcenter med en 3Butik.  Butikschef Jan Olsen glæder sig til at åbne den nye 

3Butik med et brag: 

 

”Lyngby har taget rigtigt godt imod 3, så vi glæder os meget til at introducere endnu flere borgere til 

vores mange fede 3Mobiler og til Danmarks suverænt hurtigste mobile bredbånd i den nye 3Butik. Vi 

fejrer åbningsdagen med rigtig gode juletilbud, lidt sødt at drikke og masser af slik. Derudover kan man 

på søndag få lavet airbrush-tatoveringer af en professionel tatovør i 3Butikken.  Det bliver med andre ord 

en åbningsfest på ægte 3-manér,” siger Jan Olsen. 

 
Der vil naturligvis også være mulighed for at prøve, hvor nemt og hurtigt man kan komme på nettet med 

EazyInternet. Personalet i den nye 3Butik vil desuden præsentere et bredt udvalg af 3Mobiler for enhver 

smag. Lige fra lilla trend-telefoner over musik- og kameramobiler til avancerede business-mobiler. 

 

I dagens anledning vil der også være særligt attraktive tilbud. De første 50 kunder får fx en iPod Shuffle 2 

GB ved køb af en iPhone 3GS 16 eller 32 GB. Man kan også vælge en Sony Ericsson W715 til 199 kr. med 

3Boost299 og spare 600 kr. eller en Sony Ericsson W595 til 1 kr. med 3Boost199 – en besparelse på 198 kr. 

Endelig kan man vælge en HTC Tattoo til 199 kr. med Boost399 og spare 300 kr. 

 

Der er også besparelser at hente for dem, der har forelsket sig i en Acer bærbar. I forbindelsen med åb-

ningen, tilbyder 3Butikken en Acer bærbar med 11,6” skærm til 299 kr. med EazyInternet Premium, hvil-

ket er en besparelse på 200 kr. 

 

I december har den nye 3Butik i Lyngby åbent alle dage.  

 

Se billeder af alle 3Mobiler og USB-modems på www.3.dk/billedarkiv. 
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For yderligere information: 

Jan Olsen, butikschef i 3Butikkken i Lyngby Storcenter, e-mail: jan.olsen@3.dk , mobil: 31 200 403 

 

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 Whampoa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hong Kong, Macau, Irland, Israel, Italien og 

Storbritannien. Du kan besøge 3’s website på adressen: www.3.dk  
 

http://www.3.dk/

