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Maksimalt mobilt bredbånd fra 3 Business 
 
3 lancerer i dag en ny abonnementsstruktur på mobilt bredbånd til erhvervslivet. Kunderne kan 

glæde sig over markedets mest potente mobile bredbåndspakker med rekordhastigheder op til 

21 Mbit/s og helt op til 50 GB datatrafik om måneden. 

 

 

3 introducerer nu en ny abonnementsstruktur på mobilt bredbånd til erhvervslivet. Fælles for de tre pakker er, at 

man får mobilt bredbånd for fuld udblæsning i Danmarks bedste netværk. Hastigheden 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, 20 GB og hele 50 GB om måneden. 

 

”Modsat andre abonnementerne fra de øvrige teleselskaber, har 3 valgt at åbne for maksimal hastighed for alle 

mobile bredbåndsabonnementer. Dermed får medarbejderen den optimale oplevelse, selv hvis man vælger det 

billigste abonnement. Og hvis behovet for data stiger, så er det nemt og hurtigt at opgradere,” siger Lars Fruer-

gaard, Vice President for Business-divisionen hos 3.  

 

Hvis man bruger mere end den datatrafik, der er inkluderet i de tre nye Business-abonnementer, kan man ube-

grænset tilkøbe ekstra datapakker som findes i tre størrelser på 1 GB, 5 GB eller 10 GB. Hvis man vælger den 

største pakke med 50 GB data om måneden, inkluderer abonnementet 3DataDeling, som betyder, at man får et 

ekstra SIM-kort til abonnementet kvit og frit. 

 

”Med 3DataDeling og et ekstra SIM-kort følger nye muligheder. Medarbejderen kan bruge det ekstra SIM-kort til 

en bærbar, en tablet, et USB-modem eller en router, og på den måde fordele de 50 GB datatrafik hver måned på 

to SIM-kort. Med 50 GB data og markedets højeste hastigheder er der ingen grænser for, hvad virksomhedens 

medarbejder kan udrette med mobilt bredbånd,” siger Lars Fruergaard. 

 

3 Business Mobilt bredbånd med 1 GB datatrafik koster kr. 69 om måneden, 20 GB koster kr. 199 og 50 GB 

koster kr. 299. Der er ikke noget oprettelsesgebyr, og der er en bindingsperiode på 12 måneder. De ekstra data-

pakker findes i tre størrelser på 1 GB, 5 GB eller 10 GB til hhv. kr. 23,20, kr. 63,20 eller kr. 119,20. Alle priser er 

ekskl. moms. 

  

Yderligere information på www.3.dk/Business/Mobilt-bredband/ 

 

 

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.  
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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. 
 


