Pressmeddelande
Stockholm, den 15 april 2011

Start för förhandsbokning av Samsung Galaxy S II
Från idag, den 15 april, går det att förhandsboka Samsung Galaxy S II på telenor.se
Galaxy S II är utrustad med Androids senaste operativsystem 2,3 och Samsungs snabbaste
skärm hittills som har en svarstid för video på 0,01 millisekunder. Den avancerade
bildskärmstekniken i kombination med hur snabbt den reagerar på kommandon gör telefonen
till en fullfjädrad multimediamobil som höjer surfupplevelsen för användaren.
Samsung Galaxy S II säljs med flera olika abonnemang som inkluderar surf, exempelvis Telenor
Surfa Bas för 299 kronor/månaden vid 24 månaders bindningstid. Telenors kunder har surf som
standard med alla smartphones.
För att förhandsboka Samsung Galaxy S II, klicka här: www.telenor.se/samsung-galaxy-s-2

Samsung Galaxy S II







Operativsystem: Android 2.3
Pekskärm: 4.3 tum med Super AMOLED Plus
Kameria: 8 Megapixel med digital zoom (x4)
Tillgång till tusentals appar på Android Market
Inbyggt minne: 16 GB
Extra egenskaper: Social Hub, Music Hub, Readers Hub, Game Hub, TouchWiz

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
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