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Overreaktion fra Forbrugerombudsmanden.  
Forbrugerombudsmanden henvendte sig til 3 i juli 2009, fordi Forbrugerombudsmanden havde opdaget en fejl i 

3’s markedsføring. Fejlen blev herefter rettet. Alligevel har Forbrugerombudsmanden valgt at indgive politian-

meldelse mod 3 og udsendte mandag morgen en pressemeddelelse om sagen. En overreaktion fra Forbruger-

ombudsmanden, mener 3. 

 

 

Sagen drejer sig om en bannerreklame for en mobiltelefon på Facebook. Her havde 3 ved en beklagelig fejl kun 

oplyst købsprisen på telefonen - og ikke totalprisen inkl. abonnement i bindingsperioden, som loven foreskriver. 

Hvis man klikkede på banneret, blev man ført ind på 3’s hjemmeside, hvor den korrekte pris var opgivet. Det er 

første gang, at 3 har begået denne type fejl. 

 

”Det er en klar overreaktion fra Forbrugerombudsmandens side - som at skyde gråspurve med kanoner. Vi ind-

rykker mange tusinde bannerannoncer hvert år. Vi har begået en fejl i en af dem, som vi beklager og retter efter 

henvendelse fra Forbrugerombudsmanden. Vi har naturligvis stor respekt for dansk lovgivning og herunder mar-

kedsføringsloven, men vi synes, det er et meget drastisk skridt at politianmelde virksomheden for en første-

gangsforseelse som denne, ” siger Stine Green Paulsen, kommunikationschef i 3 Danmark. 

 

3 er i dialog med Forbrugerombudsmanden og naturligvis parat til at betale en bøde for den begåede fejl. 

 

For yderligere information: 

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

 
Om 3: 

3 er Danmarks 3G-mobilselskab og Internet Service Provider. 3 tilbyder attraktive og innovative tjenester inden for 3G-mobil-telefoni og 

mobilt bredbånd. 3 er brand for Hi3G Access, som har 3G-licens i Danmark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) 

og Investor AB (40 pct.). Begge har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder også med virksomheder i Hutchison Wham-

poa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hong Kong, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3’s website på 

adressen: www.3.dk  
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