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Prisvindende INQ får danmarkspremiere hos 3 
 

Nu kommer prisvindende INQ endelig til Danmark.  Den første model som lander hos 3 er INQ Mini 3G, der er sin 

helt egen, Den er let at betjene og har de populære sociale medier indbygget. Og så koster den kun 1 kr. med 

abonnementet 3iDeal. 

 

 

Ved GSM World-messen tidligere på året vandt INQ’s første mobil, INQ1, titlen som verdens bedste mobil. I dag 

lander det nyeste skud på stammen hos 3. INQ Mini 3G appellerer til dem, der ikke kan lade være med at tjekke 

vennernes status på Facebook, til dem der Skyper med familien i USA – men også til dem, der bare bruger de 

basale funktioner. Derudover har mobilen en kontaktbog, der ikke nøjes med at vise basisoplysninger på kon-

taktpersonerne. Tweeds, news feeds og profilbilleder bliver nemlig også vist og opdateret helt automatisk.  

 

”Vi har fået mange forespørgsler på INQ, og er derfor meget glade for at, det endelig kommer til Danmark. INQ 

tænker anderledes og møder forbrugerne, hvor de er. Nemlig på de sociale medier, der er en indbygget og natur-

lig del af INQ Mini 3G. Du er allerede online på enten Facebook, Twitter, Skype osv. første gang, du tænder mobi-

len. Og så har den jo også en meget attraktiv pris”, siger Stine Green Paulsen, Kommunikationschef hos 3 Dan-

mark.  

 

Udover at være meget brugervenlig lever INQ Mini 3G også op til sit navn, da den har lynhurtige 3G-hastigheder 

og hele tiden kan synkronisere med dine favoritmedier. Det betyder også, at den er ideel som modem til compu-

teren.    

 

INQ Mini 3G kan købes i alle 3’s salgskanaler fra den 20. november til enten 1 kr. med 3iDeal eller med 3Boost 

299.  

 

Billeder af INQ Mini 3G findes på www.3.dk/billedarkiv. 

 

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, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3’s website 

på adressen: www.3.dk .  

http://www.3.dk/

