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3 sætter legendefødsel i gang før tid   
 

Er man én af dem, der har sukket længselsfuldt efter at stifte bekendtskab med én af tidens mest omtale legen-

der, kommer her en glædelig nyhed. HTC Legend kan nu forudbestilles i 3Webshop. 

 

 

Når en mobiltelefon har selvtillid nok til at brande sig selv som en legende, før den endnu er blevet tør bag vo-

lume-knappen, vil forventningerne til den uundgåeligt blive tårnhøje. Og det har 3 da også kunnet mærke på 

den enorme efterspørgsel, der har fulgt i slipstrømmen på de første rygter om HTC Legend. Men skuffe kan den 

næppe. HTC legend er både kraftfuld, solid og rasende lækker. Og så kan den tilmed erhverves for så beskeden en 

pris, at alle kan være med.  

 

HTC Legend er bl.a. udstyret med et gennemført 5 megapixel kamera med autofokus, Android 2,1 med HTC Sen-

se, der sikrer den bedst tænkelige brugeroplevelse, GPS, FM-radio og adgang til Android Market, der byder på 

tusindvis af sjove og nyttige applikationer. Og derudover er både Facebook, Twitter og YouTube præinstalleret, 

så man kan holde sig opdateret med venners bekendtskaber, hvor end man bevæger sig hen. 

 

HTC Legend kan forudbestilles på 3Webshop fra i dag og lander i 3’s øvrige salgskanaler tirsdag d. 23. marts. Den 

fås i grå til kun 99 kr. med abonnementet 3iDeal med et telefontillæg på 200 kr. om måneden i seks måneder. 

Den samlede minimumspris er 3.842 kr.  
 
Forudbestil HTC Legend på3.dk/Legend. 
Billeder af HTC Legend findes på 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, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3’s website 

på adressen: www.3.dk .  
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