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3 belønner loyale kunder 
 

Der er masser af kontant kærlighed i luften hos 3. Gennem det nye fordelsprogram 3Bonus kan 

selskabets kunder nu få tilskud på op til kr. 1.200 om året til de nyeste og fedeste smartpho-

nes. Fordelsprogrammet, som går i luften nu, er åbent for alle 3Kunder. Jo før du tilmelder dig, 

jo før begynder du at optjene point... 
 

 

3 går igen enegang i den danske telebranche og forkæler sine kunder med det attraktive fordelsprogram 

3Bonus. Den kontante belønning af 3’s kunder kommer blot få uger efter, at 3 introducerede 3DataDeling, som 

giver mulighed for kvit og frit at gå online via det mobile bredbånd med bærbar og iPad. Samtidig holder 3 fast i 

at tilbyde sine kunder markedets bedste priser på nye telefoner, når de opretter eller forlænger et abonnement.  

 

”Hos 3 elsker vi smartphones – og vi elsker vores kunder. Det vil vi vise ved at belønne vores gode kunder, og 

derfor kan alle vores kunder nu sige ja til 3Bonus. Et fordelsprogram, hvor man hver måned optjener point, som 

giver fordele. Jo længere du er kunde, jo flere point får du, og dine point kan du til enhver tid bruge i 3’s web-

shop”, siger Mikkel Torsting, VP Sales & Marketing hos 3. 

 

Når man tilmelder sig 3Bonus, begynder man straks at optjene point på sit mobilabonnement. Er man med i 

3Bonus, får man point ind på sin 3Bonus konto hver eneste måned. Hvor mange point man får, afhænger af ens 

abonnement, og hvor længe man har været kunde hos 3. Det betyder, at jo længere man er kunde, jo flere point 

optjener man. 

 

Optjente point kan man til enhver tid bruge i 3’s webshop, f.eks. til hel eller delvis betaling af en ny smartphone. 

Senere er det planen, at 3Bonus skal tilbyde gratis downloads, særtilbud, invitationer til events, tilbehør til mobil-

telefoner og meget andet. 3Bonus vil få sit eget univers under Mit3 på 3.dk, hvor man selv skal tilmelde sig. Her 

kan man holde sig orienteret om muligheder og tilbud, tjekke, hvor mange point, man har optjent og selvfølgelig 

tjekke udvalget af telefoner 

 

”Det koster ikke noget for vores kunder at være medlem af 3Bonus. Jo før de tilmelder sig 3Bonus, jo hurtigere 

begynder de at optjene point. Vi giver kunderne endnu en klar fordel ved at være 3Kunde – og her i 3 kommer vi 

endnu tættere på vores kunder. Det er vigtigt for vores kunder at have en fed telefon og med 3Bonus giver vi 

vores kunder mulighed for at være først med den nyeste og fedeste smartphone til en overkommelig pris,” siger 

Mikkel Torsting. 

 

På et år kan man optjene mellem 360-1.200 kr. afhængigt af, hvilket abonnement man har, og hvor længe man 

har været kunde. Pointsystemet er inddelt i tre niveauer, og man rykker op, når man har været 3Bonusmedlem i 

hhv. 5 og 12 måneder. På det højeste niveau kan man optjene 50-100 kr. om måneden afhængigt af, hvilket 

abonnement man har. 
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3’s loyale kunder har en fordel, når de tilmelder sig 3Bonus. De starter nemlig på et pointniveau, der modsvarer 

det antal måneder, de har været kunde hos 3.  Har man eksempelvis været kunde hos 3 i 13 måneder, så vil man 

fra starten optjene points på højeste niveau. 

 

Langt de fleste danske telekunder vil fortsat gerne have en ny mobiltelefon, når de tegner  eller forlænger et 

mobilabonnement. Derfor går 3 målrettet efter at kunne tilbyde sine kunder de skarpeste priser på de nye fede 

smartphones sammen med selskabets abonnementspakker. Ligegyldigt om man ønsker sig en ny smartphone 

fra Apple, HTC, Sony-Ericsson eller en anden producent, så tilbyder 3 markedets bedste totalpriser set over den 

obligatoriske 6 måneders bindingsperiode, og med 3Bonus bliver tilbuddene endnu bedre. 

3Bonus og 3DataDeling er en videreudvikling af den nye abonnementsstruktur, som 3 lancerede den 10. marts. 

Den består af fem grundpakker - med mulighed for at tilvælge en stribe talepakker, underholdningspakker og 

rabatpakker, så man kan skræddersy et abonnement, som passer præcis til ens behov. De nye abonnements-

pakker og 3DataDeling er blevet til efter en omfattende analyse af eksisterende 3Kunders behov, fokusgruppein-

terviews og en undersøgelse blandt 2.000 danske telebrugere i samarbejde med TV 2 Beep. 

 

Læs mere om 3Bonus på www.3.dk/3bonus 

 

 

For yderligere information: 

Hanne Damgaard, kommunikationskonsulent, 3 Danmark, e-mail: hanne.damgaard@3.dk, mobil: 31 200 478 

 

Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 

202.  

 

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

fremtiden levere Danmarks bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Dan-

mark, 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 Austra-

lien, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 
 


