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3 klar med kæmpe bredbåndspakke 
 

Nu er der ekstra meget mobilt bredbånd til en superskarp pris til 3’s allermest sultne datakun-

der. Selskabet lancerer i dag en ny 3Mobilt Bredbåndspakke med 40GB data inkluderet og et 

ekstra simkort til datadeling. Den nye pakke introduceres samtidig med, at 3’s 4G/LTE-netværk 

går i luften, så kunderne for alvor får adgang til superhurtige hastigheder.  

  

 

”Vi glæder os til at præsentere denne attraktive pakke til de af vores kunder med et virkeligt stort forbrug. Den 

nye 3Mobilt Bredbåndspakke med 40GB data inkluderet er et ægte alternativ til ADSL. Kombineret med vores 

nye og hastigt voksende 4G/LTE-netværk, er vores kunder flyvende – både hjemme og på farten”, siger Mikkel 

Torsting, direktør for 3’s privatmarked.   

 

Og er 40GB ikke nok, kan kunderne som altid toppe op med 1GB, 5GB eller 10GB, når som helst de måtte øn-

ske det.  

 

Nyt 4G/LTE-modem fra 39 kr. om måneden 

For at kunne komme på det nye og superhurtige 4G/LTE-netværk kræver det, at kunderne har det nyeste hard-

ware. Derfor kan kunderne kan fra i dag købe et Huawei E392 modem til 936 kr. eller 39 kr. om måneden i 24 

måneder eller en Huawei B593 router til 1.656 kr. eller 69 kr. i 24 måneder. 

 

”3 åbner for 4G/LTE-netværket i dag. Kombineret med den nyeste hardware, får kunderne altså fuld hastighed i 

de områder, hvor vi dækker med 4G. Alle andre steder kan de glæde sig over vores landsdækkende 3G-

netværk, som sikrer hastigheder op til 32Mbit/s”, siger Mikkel Torsting.  

 
Se vedlagte oversigt over 3’s mobile bredbåndspakker.  
 
Flere oplysninger på 3.dk/privat/mobilt-bredband/ 
 
Portrætfotos til fri afbenyttelse findes på 3.dk/billedarkiv 

 

 

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 
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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.  
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