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Eksklusiv Dolce & Gabbana Jalou hos 3 
3 sætter fokus på stil, luksus og design og præsenterer Jalou by Dolce & Gabbana, som er en limited edition af 

3Mobilen Sony Ericsson Jalou.  Den eksklusive Jalou by Dolce & Gabbana, fås kun hos 3 og kan blive din allerede 

fra i dag. 

 

Du kan nu glæde dig til Jalou by Dolce & Gabbana, der er chik og lille nok til at passe ned i lommen på selv dine 

strammeste jeans. Jalou by Dolce & Gabbana har det, der skal til, for at få kvinderne til at føle sig helt eksklusive 

og fashionable. Men det er dog ikke kun udseendet, der trækker, for under overfladen på denne 3Mobil ligger 

også alle de redskaber, du skal bruge i hverdagen.   

 

Udover skærmen, der også kan bruges som spejl, har 3Mobilen indbygget Facebook og Messenger, så du hele 

tiden kan følge med i dine venners statusopdateringer. Du kan også være opdateret på dine yndlingsserier via 

3Mobil-TV og endda uploade videoer direkte fra din 3Mobil til YouTube. Derudover har denne 3Mobil også en 

skridttæller og en BMI-beregner, så du kan holde dig i form.  

 

”Kvinder gider ikke grimme mobiler. De går efter en mobil, der er brugervenlig, og så skal den se godt ud. Med 

Jalou by Dolce & Gabbana får kvinderne en lækker mobil med fuld funktionalitet i et kendt og eksklusivt brand”, 

siger Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark. 

 

Jalou by Dolce & Gabbana er en limited edition af Sony Ericsson-mobilen, Jalou. Jalou by Dolce & Gabbana koster 

1.499 kr. med abonnementet 3Boost 399 og kan købes i farven Sparkling Rose i alle 3’s salgskanaler. Minimums-

pris for seks måneder er 4.042 kr. 

 

Læs mere om Jalou by Dolce & Gabbana her Sony Ericsson Jalou D&G edt. på 3.dk/DG 
 

Se billeder af Jalou by Dolce & Gabbana 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  
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