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3 sænker prisen på iPhone 4 
 

Med en markant nedsættelse af prisen på iPhone 4 cementerer 3 sin position som teleselskabet 

med markedets bedste priser på de fede smartphones og abonnementer pakket med funktio-

ner. Fra i dag koster en iPhone 4 (16 GB) blot 199 kr., når den købes sammen med et 3Max 

abonnement, og den samlede pris over 6 måneder på 4.642 kr. er suverænt markedets laveste 

 

 

Langt de fleste danske telekunder vil fortsat gerne have en ny mobiltelefon, når de tegner et nyt mobilabonne-

ment. Derfor går 3 målrettet efter at kunne tilbyde sine kunder de skarpeste priser på de nye fede smartphones 

sammen med selskabets abonnementspakker. Ligegyldigt om man ønsker sig en ny smartphone fra Apple, HTC, 

Sony-Ericsson eller en anden producent, så tilbyder 3 markedets bedste totalpriser set over den obligatoriske 6 

måneders bindingsperiode. 

 

Hvis man vælger abonnementet 3Max, som bl.a. indeholder 6 timers fri tale, 10 GB data, fri samtaler til andre 3-

abonnenter, fri sms og mms og ingen opkaldsafgifter, kan man f.eks. købe en iPhone 4 (16 GB) til en samlet pris 

på 4.642 kr. over 6 måneder, en HTC Incredible S til samlet 4.142 kr. eller en Sony-Ericsson X10 Mini til 2.644 kr. 

Dermed er det markant billigere at få en lækker smartphone med i købet, når man bliver kunde hos 3 end hos 

andre teleselskaber. 

  

”Vi har sat os meget grundigt ind i, hvilke ønsker danske telekunder har, når de tegner et mobilabonnement – og 

en ny lækker smartphone står i de fleste tilfælde øverst på listen. Vi har valgt at lægge ud med at give vores kun-

der en markant prisnedsættelse på den populære iPhone 4 på hele 1.000 kr., men faktisk har vi markedets bed-

ste priser på stort set alle smartphones, hvis man sammenligner priserne hos de fire teleselskaber, der har deres 

eget netværk,” siger Mikkel Torsting, VP Consumer Sales & Marketing hos 3. 

 

En række af de øvrige danske teleselskaber har valgt at tilbyde sine kunder at afbetale deres nye mobiltelefoner 

over 12, 18 eller 24 måneder. Men den vej har 3 indtil videre fravalgt og giver i stedet alle kunder en skarp pris på 

deres nye mobil. Efter den obligatoriske bindingsperiode på 6 måneder er kunderne frit stillet til at fortsætte, væl-

ge en anden abonnementstype hos 3 eller skifte teleselskab. 

 

”Vi mener, at afbetalingsordningerne gør det unødigt kompliceret og mindre gennemskueligt at købe ny mobiltele-

fon. Mange kunder med afbetalingsordninger tror fejlagtigt, at de er bundet lige så lang tid, det tager at afbetale 

deres nye telefon og det er jo slet ikke tilfældet. Vi har valgt den enkleste model, hvor alle kan få en billig mobil og 

er frit stillet, når bindingsperioden udløber. De fleste kunder vælger alligevel at blive på 3’s suveræne netværk,” 

siger Mikkel Torsting. 

 

Som en helt ekstraordinær sidegevinst indfører 3 fra 20. juni en ny funktion i 3Max-abonnementet, som hedder 3 

DataDeling. Det betyder, at man kvit og frit kan få op til to ekstra simkort og dermed dele de 10 GB data om må-

neden, som følger med 3Max-abonnementet mellem f.eks. sin iPad eller bærbare computer.  Dermed bliver det 

både billigere og enklere at være storforbruger af det mobile bredbånd. 
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Det er obligatorisk for alle teleselskaber at oplyse den samlede pris for en mobiltelefon med tilhørende abonne-

ment, og derfor er det nemt at sammenligne priserne. 3’s pris på en iPhone 4 (16 GB) er sammensat af prisen på 

telefonen (199 kr.), oprettelsesgebyr (249 kr.), et hardwaretillæg på 300 kr. om måneden samt 3Max abonnemen-

tet til 399 kr. om måneden. I alt 4.642 kr. 

 

Yderligere information på www.3.dk/iphone4 

 

 

For yderligere information: 

Hanne Damgaard, kommunikationskonsulent, 3 Danmark, e-mail: hanne.damgaard@3.dk, mobil: 31 200 478. 

 

Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 

202.  

 

 
Om 3: 

3 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på Danmarks bedste mobile datanetværk. I 2001 vandt 3 en 3G-licens og 

i 2010 en LTE-licens. Med kombinationen af 3’s eksisterende prisvindende 3G-netværk og det nye LTE-netværk, vil 3 også i 

fremtiden levere Danmarks bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Dan-

mark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) og Investor AB (40 pct.). Begge ejere har global industriel 

og teknologisk erfaring. 3 samarbejder desuden med selskaber i Hutchison Whampoa-gruppen, som har 3G-licenser i Australi-

en, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 

 

 

 

 
 


