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Mobil-tv nu fra kun 39 kr. om måneden 
 

Live-tv er ikke længere væk end din smartphone. Med Mobil-tv kan du peppe togturen op, holde ungerne i ro på 

bagsædet eller undgå at misse afsnittet af yndlingsserien, når du er til familiefest. 3 lancerer nu Mobil-tv i tre 

forskellige pakker. 

 

 

Nu bliver det endnu billigere at bruge sin smartphone til at tv på. 3 lancerer fra i dag tre forskellige tv-pakker, der 

alle sammen indeholder live tv-kanaler med nyheder og underholdning for både børn og voksne. Den billigste 

pakke, Mobil-tv Lille pakke, koster kun 39 kr. om måneden. 

 

”Vi har valgt at sammensætte vores Mobil-tv på en ny måde for at give endnu flere kunder muligheden for at 

bruge deres Mobil-tv-løsning optimalt. Fælles for alle tre pakker er, at der er noget for alle i familien. 3’s Mobil-tv 

fungerer på iPhones, Android og de fleste Symbian-mobiler. Det er hurtigt og enkelt at skifte kanal og let at se, 

hvilke programmer, der bliver vist på de enkelte kanaler,” siger Knud Løkke Rasmussen, kommunikationschef i 3 

Danmark. 

 

De 3-kunder, der allerede nu bruger Mobil-tv, vil automatisk overgå til Mobil-tv Mellem pakke.  

 

De tre tv-pakker 

Mobil-tv Lille pakke, der koster 39 kr. om måneden inkl. moms, indeholder DR1, DR2, DR Update, DR Ramasjang, 

DR-K, TV2, SVT1 og SVT2.  

 

Mobil-tv Mellem pakke, der koster 79 kr. om måneden inkl. moms, indeholder  DR1, DR2, DR Update, DR Rama-

sjang, DR-K, TV2, SVT1, SVT2, TV 2 News, TV 2 Zulu, TV 2 Sputnik Live, MTV Shortz, Nickelodeon, BBC World og 

Bloomberg. 

  

Mobil-tv Stor pakke, der koster 99 kr. om måneden inkl. moms, indeholder DR1, DR2, DR Update, DR Ramasjang, 

DR-K, TV2, SVT1, SVT2, TV 2 News, TV 2 Zulu, TV 2 Sputnik, MTV Shortz, Nickelodeon, BBC World, Bloomberg, Al 

Arabyia, Al-Jazeera (Eng), CNBC, Crime Scene, Deutche Welle, Euronews, Fashion-TV, MTV Music Channel, Ohm 

Shortz!, Pixel.tv, Silver og Star!   

 

For yderligere information: 

Knud Løkke Rasmussen, kommunikationschef, 3 Danmark, mobil 31 200 900, e-mail: knud.lokkerasmussen@3.dk  

 

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 
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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. 

 

 

 

 
 


