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BlackBerry Bold 9700 nu hos 3    
 

Den lækre ny BlackBerry Bold 9700 er den perfekte smartphone til Business-brug – og giver bl.a. en af de bedste 

mobile e-mail løsninger på markedet. Den kan nu forudbestilles på 3.dk.  

 

 

Nu kommer den nye og forbedrede BlackBerry 9700 Bold på hylden hos 3. Den er afløseren for den populære 

BlackBerry Bold 9000, der indeholder en af de bedste mobile e-mail løsninger til erhvervslivet. Den ny BlackBerry 

fungerer også perfekt med de fleste mailsystemer lige fra Exchange over Domino til Gmail.  

 

I forhold til sin forgænger er den både mindre og lettere, har en længere batterilevetid og er udstyret med et 

bedre kamera med en opløsning på 3.1 MP. Den nye BlackBerry har desuden en lækker finish i krom og har et 

optisk trackpad i stedet for forgængerens trackball, som gør den endnu lettere at betjene. 

 

BlackBerry Bold 9700 har selvfølgelig fuldt QWERTY-tastatur, Turbo 3G dataforbindelse og WiFi-

netværksforbindelse.  

 

Blackberry Bold 9700 kan forudbestilles på 3.dk fra i dag – og kan købes fra 16. april.  Den koster kr. 0 med abon-

nementet Business 399,20 i 18 måneder. For at få det fulde udbytte af BlackBerry Bold 9700 bør man desuden 

abonnere på en af 3’s BlackBerry tillægspakker. 

 
Forudbestil BlackBerry Bold 9700 på 3.dk/BlackBerry9700 
Billeder af BlackBerry Bold 9700 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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