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Følg de danske håndbolddrenge på 3Mobilen 
Fra lørdag den 16. januar indtager Wilbeks håndbolddrenge de østrigske håndboldbaner for at kæmpe om EM-

titlen. Og hvad enten du er inkarneret håndbold-fan, eller blot lige vil se den aktuelle stilling, kan du følge hele 

EM via 3Mobil-TV direkte på din 3Mobil. 

 

 

Hvor mange mål redder Kasper Hvidt, og hvor rasende kan Ulrik Wilbek blive? Med 3Mobil-TV’s knivskarpe kvali-

tet kan du se alle EM-detaljerne for 0 kr. den første måned, hvis du er ny 3Mobil-TV-kunde. Herlighederne foregår 

på 3’s nyeste kanal, TV 2 Sputnik Live. 

 

”3Mobil-TV har kanaler for enhver smag, og TV2 Sputnik Live, som vi lancerede i december, er en god kanal til 

kunder, der vil være opdaterede hele tiden. Fx nu hvor der er EM i håndbold, er det jo praktisk, at man kan følge 

kampene på sin 3Mobil, hvis man ikke har mulighed for at se dem i fjernsynet, ” siger Stine Green Paulsen, kom-

munikationschef, 3 Danmark.  

 

Med 3Mobil-TV har du adgang til 29 forskellige tv-kanaler, og der kommer løbende flere kanaler til. Lige nu kan 

du fx se TV2, TV2 Zulu, TV2 News, DR, DR2, BBC World, CNBC, MTV m.m.  

 

I kampagneperioden, som løber til den 31. januar 2010, kan nye 3Mobil-TV-kunder få den første måned for 0 kr. 

Derefter koster 3Mobil-TV 79 kr. pr. måned. 

 

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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