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3 slipper det mobile bredbånd fri 
 

Fra og med i dag slipper 3 det mobile bredbånd fri og giver sine mobilkunder fri adgang til hur-

tigt mobilt bredbånd på både iPad, bærbar computer og andre enheder. Med 3DataDeling kan 

3Max og 3Magnum abonnenter dele deres datatrafik uden, at det koster en krone ekstra. 

3DataDeling er et perfekt match med Apples nye iCloud, som går i luften til efteråret. 

 
 

Tænk hvis du kunne være online via det mobile bredbånd med både din bærbare computer, din iPad og andre 

enheder uden, at det kostede ekstra. Det kan du fra i dag, hvis du er kunde hos 3 og har et 3Max eller 3 Mag-

num abonnement.  Fra og med i dag kan du få to eller tre ekstra simkort og dele den datatrafik, som er inklude-

ret i abonnementerne mellem dine forskellige enheder. Man skal ikke betale for et tillægsabonnement, der er 

ingen oprettelsesomkostninger, og der er ikke tale om et tidsbegrænset introduktionstilbud. 

 

”Med 3DataDeling ønsker vi for alvor at åbne danskernes øjne for, hvad det vil sige at være mobil. Vi håber at 

kunne fjerne en fundamental barriere og påvirke den måde, vi bruger nettet på radikalt, så danskerne for alvor 

bliver et onlinefolk. Her spiller fremtidens cloud-baserede løsninger som fx Apples iCloud en hovedrolle, fordi 

teknologien for alvor kan gør os mobile. 3DataDeling er som skabt til at understøtte dette,” siger Mikkel Torsting, 

VP Consumer Sales & Marketing hos 3. 

 

Mange danskere bruger i dag både smartphone, en eller to computere og måske en tablet som Apples iPad. 

Med en cloud-baseret løsning som iCloud kan man synkronisere sit digitale liv mellem sine forskellige enheder 

ved at opbevare kontakter, dokumenter, musik, billeder og anden data på et centralt lager, som man har adgang 

til fra alle sine enheder via nettet. Data opbevares populært sagt i ’skyen’, og man slipper helt for at tænke på, 

hvilken enhed man har gemt sine ting på. 

 

”3DataDeling er et ’match made in heaven’ i forhold til iCloud og andre cloud-løsninger, fordi de forudsætter, at 

man er online hele tiden. Med 3DataDeling kan man være online over alt med alle sine enheder via Danmarks 

hurtigste mobile bredbånd. Uden at man skal bekymre sig om ekstra omkostninger. Samtidig med introduktio-

nen af 3DataDeling har vi oven i købet opgraderet hastigheden i vores netværk til 32 Mbit/s og øget kapaciteten 

til gavn for alle brugere,” siger Mikkel Torsting. 

 

For de fleste kunder betyder 3DataDeling, at de kun har brug for ét abonnement til alle deres enheder fremover. 

Dermed bliver livet som storforbruger af mobilt bredbånd både enklere og billigere. Hvis man har abonnementet 

3Max kan man få to ekstra simkort og dele de 10 GB månedlig datatrafik, som følger med i abonnementet, og 

hvis man har 3Magnum kan man få tre simkort og dele 20 GB datatrafik. Det hele styres fra 3’s selvbetjenings-

portal Mit3. 

 

3DataDeling er en videreudvikling af den nye abonnementsstruktur, som 3 lancerede den 10. marts. Den består 

af fem grundpakker - med mulighed for at tilvælge en stribe talepakker, underholdningspakker og rabatpakker, 

så man kan skræddersy et abonnement, som passer præcis til ens behov. De nye abonnementspakker og 
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3DataDeling er blevet til efter en omfattende analyse af eksisterende 3-kunders behov, fokusgruppeinterviews og 

en undersøgelse blandt 2.000 danske telebrugere i samarbejde med TV 2 Beep. 

 

3Max og 3Magnum inkluderer henholdsvis 6 og 50 timers taletid om måneden, 10 eller 20 GB datatrafik samt fri 

sms og mms. Med begge abonnementer kan man få glæde af den fulde hastighed på op til 32 Mbit/s i 3’s net-

værk, hvis man har en enhed, der understøtter den høje hastighed. Der er ingen opkaldsafgift, og man kan frit 

ringe til andre 3 abonnenter. 3Magnum inkluderer desuden en Mobil-tv pakke. 3Max koster 399 kr. om måneden, 

og 3Magnum koster 699 kr. om måneden. Oprettelse koster 249 kr.  

 

Læs mere om 3DataDeling på: www.3.dk/3datadeling 

Læs mere om 3’s abonnementer på: www.3.dk/abonnementer 

 

 

For yderligere information: 

Mette Christiansen, kommunikationskonsulent, 3 Danmark, e-mail: mette.christiansen@3.dk, mobil:  

31 200 883. 

 

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 Austra-

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

 
 


