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Københavns Lufthavne forlænger 
aftale med 3  
 
Københavns Lufthavne, der i 2010 indgik Danmarks største iPhone-handel med 3, har valgt at 

forlænge sin aftale med teleselskabet. 3 skal dermed fortsat levere mobilløsningen til Køben-

havns Lufthavnes cirka 2000 medarbejdere, efter at kontrakten har været i EU-udbud.  

 
 

Københavns Lufthavne har nu afsluttet det EU-udbud, der har været nødvendigt for at kunne indgå aftale om at 

fortsætte lufthavnens mobilordning. Ud af fem interesserede selskaber inviterede Københavns Lufthavne tre 

selskaber til at give et bud. Resultatet blev, at Københavns Lufthavne valgte at forlænge den eksisterende aftale 

med 3. Aftalen dækker Københavns Lufthavnes cirka 2000 medarbejdere og er en af landets største mobilaftaler. 

 

En medvirkende årsag til, at Københavns Lufthavne valgte 3 er, at lufthavnen har en del medarbejdere, der er 

bosat i Sverige. Med et 3-abonnement betaler kunderne ikke mere for deres forbrug af hverken tale eller data, 

når de er i Sverige, hvilket er en massiv besparelse. 

 

”Vi har været tilfredse med samarbejdet og vores medarbejdere har virkelig taget den mobile løsning til sig, og 

konsekvensen er, at vi både har fået mere effektive medarbejdere – og gladere medarbejdere, der virkelig sætter 

pris på dette personalegode,” siger Christian Poulsen, Teknisk Direktør og CIO i Københavns Lufthavne A/S 

 

”For os har Københavns Lufthavne været en utrolig spændende samarbejdspartner, fordi de prioriterer moderne 

mobilteknologi til deres medarbejdere – så de kan være mere effektive i arbejdstiden og have glæde af det som 

medarbejdergode i deres privatliv. Samarbejdet har også fået os til at tænke i nye baner og udvikle os, fx udvik-

lede vi for to år siden produktet 3Split efter ønske fra Københavns Lufthavne. 3Split er en mobilløsning, der gør 

det muligt at dele regningen mellem virksomheden og dens medarbejdere. Vi glæder os til at fortsætte samar-

bejdet med Københavns Lufthavne”, siger Lars Fruergaard, der er direktør for erhvervsmarkedet i 3. 

 

For yderligere information: 

Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: stine.greenpaulsen@3.dk, mobil: 31 200 400. 

 

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 og Sverige 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 Australien, 

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


