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To nye Nokia-lækkerier fra 3 
I dag lancerer 3 den lækre business-mobil Nokia E52 og den stilrene Nokia 6700 Classic Illuvial.  

 

Det er to ret forskellige Nokia-mobiler, der fra i dag kan købes hos 3. Den ene, Nokia E52, gør arbejdet lettere og 

mere mobilt for erhvervsfolket, bl.a. fordi det er nemt at anvende arbejdsprogrammer med f.eks. Excel-reader 

eller at se undermapper og vedhæftede filer i mail-boksen. 

 

Med E52’erens lange standby-tid på op til 28 dage, kan du holde lange møder over mobilen uden at bekymre dig 

om batteritiden. Derudover har 3Mobilen også Ovi Maps inkl. gratis Drive & Walk-navigation, så du altid kan finde 

hen til målet, uanset hvor du er i verden. 

 

Den nye Nokia 6700 Classic Illuvial er lillesøster til den populære Nokia 6700 Classic. Illuvial er elegant og bruger-

venlig og har præinstalleret Facebook, Windows Live Messenger og GPS, så du både kan følge med i vennernes 

updates og finde vej. Derudover har 3Mobilen også indbygget baggrundsstøjreducering, så du kan ringe og blive 

hørt, selv hvis der er meget støj omkring dig.  

 

Nokia 6700 Classic Illuvial fås i farven Piano-sort og kan købes i alle 3’s salgskanaler til 1kr.  med abonnementet 

3Boost 399. Minimumspris på seks mdr. er 2.494 kr.  

 

Nokia E52fås i farven sort og kan købes på 3.dk og i udvalgte 3Butikker til 0 kr. med Business-abonnementet 

3Coperate 239,20. Minimumsomkostninger på seks måneder er 4.305,60 kr. ex. moms.  

 

Læs mere om Nokia E52 på 3.dk/NokiaE52 

Læs mere om Nokia 6700 Illuvial på 3.dk/illuvial 

De vedlagte billeder af de to nye 3Mobiler kan frit benyttes  

 

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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