
 

P R E S S E M E L D I N G 

Chilimobil halverer prisen på mobildata og lanserer nye APP’er for 

enkel lading og kontroll på kontantkortet.  

Chilimobil vil fra og med 1.desember 2012 halvere prisen på mobildata fra 2,99/MB til 1,49/MB. Det 

introduseres også en makspris per måned som gjør at kunder får full kontroll på sitt databruk. I tillegg 

lanseres også en unik APP for smarttelefoner som gjør kontantkortet enda enklere og mer oversiktlig 

enn et vanlig abonnement. 

«Vi tar nå neste steg i krigen om kontantkortkundene og styrker vårt tilbud innenfor 

mobildata. Vår nye pris er bedre tilpasset forbruket til kundene våre og gjør det enda mer 

lønnsomt å velge kontantkort, sier administrerende direktør Harald Bøyum» 

‘minChili’ APP’en lanseres på Android, iPhone og Windows Phone samtidig og gjør at kunder enkelt 

kan få tilgang til saldo, konto og ‘1-klikk’ lading via et enkelt og revolusjonerende grensesnitt. 

‘minChili’ lanseres 8. november og er tilgjengelig for alle chilimobil-kunder.  

«minChili gjør det enklere å holde oversikten på kontantkortet enn på et vanlig abonnement. 

Du trenger ikke bekymre deg for at kontantkortet går tomt og tar med deg 

forbruksoversikten hvor enn du er. Enkelt, oversiktlig og lønnsomt, sier administrerende 

direktør Harald Bøyum» 

Chilimobil ble lansert 17.april og er Norges eneste uavhengige lavprisaktør. Vårt mål er å gjøre 

kontantkort til det billigste og beste alternativet for mobiltelefoni i Norge.  

Chilimobil er tilgjengelig i Narvesen, 7-eleven, Shell 7-eleven, ICA, Rimi og uavhengige butikker over 

hele Norge. Bak det nystartede selskapet står blant annet tidligere toppsjef i Telenor Mobil, Ingvild 

Myhre, tidligere produktdirektør i Netcom, Harald Bøyum, tidligere daglig leder i Lebara, Rune Blytt, 

tidligere kommersiell sjef i Netcom, Lars Ryen Mill og Egil Skibenes, tidligere gründer av Network 

Norway og ID-gruppen.  

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Harald Bøyum (Adm.direktør) tlf 479 14 791 

Lars Ryen Mill (Markedsdirektør) tlf 932 24 044 

 

 


