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Sony Ericsson X8 kan nu forudbestilles hos 3 
 

Om kort tid får 3 endnu en potent Android-mobil på hylden. Navnet er Sony Ericsson X8, og utålmodige sjæle 

kan allerede nu sikre sig den eftertragtede smartphone som de første i Danmark, hvis de skriver sig op på 3.dk.   

 

 

Så er der godt nyt til alle, der higer efter en lækker smartphone, men har svært ved at finde plads til den i bud-

gettet. Sony Ericsson X8 har alt, hvad en succesfuld smartphone skal have, men befinder sig i den overkommelige 

ende af prisskalaen.  

 

Skærmen er på 3” og er nem at betjene, styresystemet er Android 1,6 med mulighed for opgradering til 2,1, og 

Sony Ericssons egne programmer, Timescape og Mediascape, hjælper med at holde styr på både kommunikation, 

musik, billeder og videoer. Herudover er der let adgang til et væld af spil og apps i Android Marked – herunder 3’s 

egne apps, 3Musik, 3Mobil-TV og Planet 3. 

 

Sony Ericsson X8 kan forudbestilles på 3.dk fra i dag og kan købes i 3’s butikker fra d. 7. oktober. Den fås i hvid 

med bagcover i enten hvid/sølv eller blå/pink til 299 kr. med abonnementet 3iDeal Mini. Den samlede mini-

mumspris over seks måneder er 1.692 kr. 

 

Forudbestil Sony Ericsson X8 på 3.dk/X8. 

Billeder af Sony Ericsson 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 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på Danmarks bedste mobile datanetværk. I 2001 vandt 3 en 3G-licens og i 2010 en 

4G-licens. Med kombinationen af 3’s eksisterende prisvindende 3G-netværk og det nye 4G-netværk, vil 3 også i fremtiden levere Danmarks 

bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Danmark, Sverige og Norge 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 Storbritanni-

en. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 
 


