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Start för förhandsbokning av HTC
Incredible S hos Telenor
Från idag, den 4:e mars, går det att förhandsboka HTC Incredible S på
telenor.se.
Incredible S är en supersnabb surfmobil med en processor på 1 GHz, vilket
möjliggör nedladdningshastigheter i upp till 14 Mbit/s. Dessutom har
Incredible S HTC:s Sense-gränssnitt, som med sina rörelsekänsliga funktioner
gör telefonen väldigt användarvänlig.
Incredible S säljs med flera olika abonnemang som inkluderar surf,

exempelvis Telenor Surfa Bas för 269 kronor/månaden vid 24 månaders
bindningstid. Telenors kunder har surf som standard med alla smartphones.
För att förhandsboka HTC Incredible S, klicka här: www.telenor.se/htcincredible-s
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Operativsystem: Android 2.2
Gränssnitt: HTC Sense
Pekskärm: Super-lcd 4 tum
Processor: 1 GHz Snapdragon
Ramminne: 768 MB
Kamera: 8 megapixel
Androidmarket
GPS
WiFi och Bluetooth

Journalister når Presstjänsten på 08-41 00 75 55 eller press@telenor.com
Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars
nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även
Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner
abonnenter, en omsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2100
anställda. Läs mer på: www.telenor.se
Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster
inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i
Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents
ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner
mobilabonnenter (Q4 2010), en omsättning på 95 miljarder norska kronor
(2010) och en arbetsstyrka på cirka 32 000 arbetsår. Telenor är noterat på
Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Telenor i korthet

Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster
och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor
Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och
bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter
cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs
mer på www.telenor.se
Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster
inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en
av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder
norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo
Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

