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Nu kan du komme på nettet med stil  
  
Er du også træt af din kærestes grimme og irriterende ledninger og kabler, der roder og fylder i 

dit ellers smukke hjem? Det bliver der sat en stopper for nu. 3 introducerer nemlig den stilrene 

og smukt designede 3WebCube, som giver dig lynhurtigt internet uden besværlige ledninger. 

Du skal blot sætte den i stikkontakten, og så er du på internettet. 3WebCube kan købes i alle 

3Butikker og 3.dk fra i dag og forhandles eksklusivt hos 3. 

 
 
Med 3WebCube er det lykkedes at få design og kvalitet går op i højere enhed. Alt du behøver, er en stikkontakt – 

så er du straks online med både din bærbare, iPad og smartphone. Du kan tage 3WebCube med dig overalt, så 

du er nemt på nettet, når du er i sommerhuset, i båden, på kontoret, derhjemme eller på studiet.  

 

3WebCube er så hurtig, at vi lover, at din kæreste ikke bliver skuffet, selvom du kyler hans store sortiment af 

ledninger ud. Som det fremgår af billedet, kan du også tage overdelen af webcuben og bruge den alene direkte i 

stikkontakten. Det er op til dig, hvordan du vil bruge den. 

 

3WebCube fås i farven hvid til samlet 238 kr./md. med en 3Mobilaftale over 24 mdr., inkl. 3Eazy Internet Medium 

abonnement. Mindsteprisen over seks mdr. er 2.229 kr. 

 

For yderligere oplysninger på www.3.dk/3webcube. 

 

For yderligere information: 

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

 


