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To nye Samsung-lækkerier hos 3  
 
Samsung Galaxy S III er utrolig populær blandt 3’s kunder, og nu får de, som de eneste, mulig-

hed for at få fingrene i den eksklusive Samsung Galaxy S III Titanium. 3’s kunder snydes natur-

ligvis heller ikke for den super fede Samsung Galaxy Note 10.1 tablet, der kan findes såvel onli-

ne som i 3-butikkerne.  

 

Hvis du vil have en telefon, der skiller sig ud fra mængden, så kig ind hos 3. Samsung Galaxy S III Titanium er så 

lækker, at selv 3’s reklamehund har måttet trække i smoking for at matche den. Telefonen er nemlig udrustet 

med et superflot titaniumfarvet cover, der gør den endnu mere stilfuld at se på. Og 3 har telefonen eksklusivt 

resten af året.  
 

”For tiden ser vi generelt mange spændende produkter fra Samsung, som vi er rigtig glade for at kunne tilbyde 

vores kunder. Derfor er det også helt fantastisk, at 3 har fået mulighed for at sælge den nye Samsung Galaxy S 

III Titanium eksklusivt til vores kunder resten af 2012,” siger Stine Green Paulsen, kommunikationschef hos 3.  

 

Ny smart tablet hos 3 

En anden spændende nyhed, som Samsung har disket op med, er en ny smart tablet, der også er spækket med 

fede funktioner.  

Samsung Galaxy Note 10.1 tabletten har en stor 10.1” touchskærm, som giver dig de bedste oplevelser, hvad 

enten du ser en spændingsfyldt film eller klarer dine arbejdsopgaver fra tabletten. Den android-styrede tablet har 

desuden et have af seje funktioner. En lækker skærm med Pop-Up Play gør det muligt at dele skærmen op, så 

du fx kan tjekke dine mails, mens du ser en film. Samtidig undgår du med den intelligente feature, Smart Stay, at 

tabletten går i dvale og viser sort skærm. Smart Stay sørger nemlig for, at skærmen forbliver tændt, så længe du 

kigger på den. Herudover medfølger en smart S-pen, som gør, at du hurtigt og nemt peger, redigerer billeder og 

skriver personlige noter direkte på skærmen. 

 

Samsung Galaxy S lll Titanium sælges til 2.616 kr. med udbetaling på 199 kr. og 3Fordel 15Timer (299 kr./md). 

Oprettelse 99 kr. Minimumspris over seks måneder er 4.708 kr.  

 

Samsung Galaxy Note 10.1 koster 4.255 med kr. med 199 kr. i udbetaling og Mobilt bredbånd 10 GB (129 

kr.md). Oprettelse 99 kr. Minimumspris over seks måneder er 5.128 kr.  

 

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. 
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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 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. 


