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Sony Ericsson X10 kan nu forudbestilles hos 3   
 

Så kan én af årets meste omtalte mobiltelefoner forudbestilles hos 3. Denne gang er det Sony Ericssons nye 

flagskibsmobil, Sony Ericsson X10, der har fået særbehandling på 3.dk. 

 

 

Gennemført lækkert design, en imponerende 4” stor touchscreen og de fedeste features på markedet. Sony Erics-

sons nye flagskibsmobil, Sony Ericsson X10, er ikke alene blevet beriget med Android som styresystem, den kan 

også bryste sig af et kamera på hele 8,1 megapixel med autofokus og et væld af andre funktioner. 

  

Underholdning på farten er der naturligvis også blevet plads til i Sony Ericsson X10. Fyr for eksempel op for FM-

radioen, eller zap dig igennem et hav af de bedste danske og internationale tv-kanaler på 3Mobil-TV. Og kniber 

det med at finde vej, er der hjælp at hente i den indbyggede GPS.  

 

”Vi har tidligere haft stor succes med at lægge de mest populære mobiler til forudbestilling på 3.dk, og da efter-

spørgslen på Sony Ericsson X10 har været enorm, har både den og de kunder, der har sukket efter den i måneds-

vis, helt sikkert fortjent lidt VIP-behandling,” siger Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark.    

 

Sony Ericsson X10 giver naturligvis også adgang til Android Market, hvor du kan gå amok i sjove, finurlige og 

praktiske applikationer, der kan peppe din hverdag op. Derudover leveres Sony Ericsson X10 med Timescape og 

Mediascape, der samler kommunikation og afspilning af forskellige medier. 

 

Sony Ericsson X10 kan forudbestilles på 3.dk fra i dag.  Den fås i farverne sort og hvid til kun 699 kr. med abon-

nementet 3iDeal med telefontillæg på 200 kr. pr. måned i et halvt år. Den samlede minimumspris er 4.442 kr. 

Den sorte udgave lander i alle 3’s salgskanaler d. 30. marts, og den hvide kan købes fra d. 8. april. 
 
Forudbestil Sony Ericsson X10 på 3.dk/X10. 
Billeder af Sony Ericsson X10 findes på 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 .  
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