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Bestil Nokia N9 hos 3 allerede nu 
 

Med Nokias nye frontløber N9 får du en af tidens absolut lækreste og mest nyskabende smartphones. 

Den er udstyret med det helt nye styresystem MeeGo, der giver dig en super enkel og intuitiv brugerople-

velse, der er luksus i en verden, hvor smartphones kan mere og mere. Du kan købe Nokia N9 hos 3 fra 23. 

september men kan forudbestille på 3.dk allerede nu. 

  

 

Nokia N9 er unikt designet med en 3.9”ridsefri glasskærm, der går helt til kant og et kabinet, der er støbt i et helt 

stykke ultralet gennemfarvet polycarbonat. N9 har ikke nogen ”hjemmeknap” som andre smartphones, og alle 

funktioner er kun er et ”swipe” væk. Den let kurvede skærm giver en super god og behagelig fornemmelse, når 

man navigerer med fingerspidserne. 

  

Med tre startskærme hopper man let og elegant mellem news feeds, apps og åbne programmer. Alle de apps, 

du bare må eje, er installeret fra starten, inklusiv Skype, Facebook, Twitter og Angry Birds Magic. N9 kommer 

med 8 megapixel kamera med Carl Zeiss optik, indbygget stemmestyret GPS navigation, lynhurtig browser med 

HTML5 understøttelse og mulighed for at surfe på nettet med en hastighed helt op til 14 Mbit/s. 

 

Nokia N9 fås fra starten i sort med 64 GB hukommelse. Senere kommer i begrænset omfang udgaver i Cyanrød 

og Magentablå med 16 GB hukommelse. Nokia N9 64 GB koster kr. 499 med et 3Max abonnement til kr. 399 

om måneden og et hardwaretillæg på kr. 400 om måneden i 6 måneder. Oprettelse kr. 249. Min. pris over 6 

måneder kr. 5.542.  

 

Du kan læse mere om Nokia N9 på: www.3.dk/d/nokia-n9-meego 

Du kan forudbestille Nokia N9 på: www.3.dk/Privat/mobil/Mobiler/Nokia-N9 

Med Nokia N9’s tre startskærme hopper 
man let og elegant mellem news feeds, 
apps og åbne programmer. 
 (Foto: Nokia) 
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3 afholder en eksklusiv pressebriefing om Nokia N9 i 3Huset den 8. september med deltagelse af en ekspert fra 

Nokia. Hvis du har lyst til at være med så kontakt Lasse eller Mette for at komme på deltagerlisten. 

 

 

For yderligere information: 

Mette Christiansen, kommunikationskonsulent, 3 Danmark, e-mail: mette.christiansen@3.dk, mobil: 31 200 883. 

Lasse Vejen Mathiasen, Online Business Analyst, 3 Danmark, e-mail: lasse.mathiasen@3.dk, mobil: 31 200 154. 

 

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. 


