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Fuld fart på med EazyInternet  
mobilt bredbånd fra 3 
 

3 lancerer i dag en helt ny abonnementsstruktur på EazyInternet mobilt bredbånd, som giver 

markedets mest gennemskuelige og fleksible abonnementer. Alle 3’s kunder på det mobile 

bredbånd får den maksimale hastighed på Danmarks bedste netværk, og EazyInternet Max 

abonnementet kommer med den unikke 3DataDeling. 

 

 

Telekunder vil have gennemskuelige løsninger med faste priser, men de vil også have mulighed for at tilpasse 

løsningen, så den passer til den enkeltes behov. Derfor introducerer 3 nu, i forlængelse af den ny abonnements-

struktur på taleabonnementer, som havde premiere i marts, en ny struktur for EazyInternet mobilt bredbånd. Den 

består af tre pakker: EazyInternet Mini, Medium og Max. 

 

Fælles for de tre pakker er, at man får mobilt bredbånd for fuld udblæsning i Danmarks bedste netværk. Hastig-

heden ved download er op til 32 Mbit/s og ved download op til 5 Mbit/s. Forskellen på de tre abonnementer 

ligger i den mængde datatrafik, som er inkluderet, nemlig hhv. 1 GB, 10 Gb og 40 GB om måneden. EazyInternet 

Mini koster kr. 99 om måneden, mens Medium koster kr. 199 og Max kr. 299. 

 

”3 har Danmarks bedste netværk med den bedste dækning og de højeste hastigheder. Derfor er grundprincippet 

i den nye abonnementsstruktur, at vi altid giver kunderne den højest mulige hastighed - og at det er mængden af 

datatrafik, der afgør prisen. Dermed har vi endnu engang lyttet til kundernes ønsker og gjort det mere enkelt at 

vælge det rigtige mobile bredbåndsabonnement,” siger Mikkel Torsting, VP Consumer Sales & Marketing hos 3.  

 

Hvis man bruger mere end den datatrafik, der er inkluderet i sit EazyInternet abonnement, så kan man ubegræn-

set tilkøbe ekstra datapakker som findes i tre størrelser på 1 GB, 5 GB eller 10 GB til hhv. kr. 29, kr. 79 eller kr. 

149. EazyInternet Max inkluderer desuden 3DataDeling, som giver mulighed for at få et gratis ekstra sim-kort, så 

man kan gå på det mobile bredbånd og dele data med en ekstra enhed uden, at det koster ekstra.  

 

”Mange danskere bruger flere computere, en tablet som Apples iPad eller har mobilt bredbånd i sommerhuset. 

Med 3DataDeling kan man være online overalt med alle sine enheder uden, at man skal bekymre sig om ekstra 

omkostninger. Der er allerede mange tusinde af vores mobilkunder, der har benyttet sig af muligheden for at få 

et gratis ekstra sim-kort og dele datatrafikken i deres abonnementspakke, og vi tror også, at det bliver en stor 

succes blandt EazyInternet-abonnenterne,” siger Mikkel Torsting. 

 

De nye EazyInternet abonnementer er en videreudvikling af den nyskabende abonnementsstruktur, som 3 lance-

rede i marts, og som i juni blev udvidet med 3DataDeling. De nye abonnementspakker er blevet til efter en om-

fattende analyse af eksisterende 3-kunders behov, fokusgruppeinterviews og en undersøgelse blandt 2.000 

danske telebrugere i samarbejde med TV 2 Beep. 
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Oprettelsesgebyret for EazyInternet Mini, Medium og Max er kr. 249. Minimumsprisen for et EazyInternet Medi-

um abonnement til kr. 199 om måneden med en bindingsperiode på 6 måneder er kr. 1.443. 

 

Yderligere information på www.3.dk/eazyinternet 

 

 

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 Austra-

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


