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Alka Mobil kåret for bedste mobilabonnement af
Forbrugerrådet Tænk
Blot syv måneder efter lancering er Alka Mobil blevet kåret for at tilbyde forbrugerne det bedste
mobilabonnement. Alka Mobil gør det billigere at være mobilkunde, lyder det fra adm. direktør.

Alka Mobil er netop blevet kåret af Forbrugerrådet Tænk for at have landets bedste mobilabonnement.
Forbrugerrådet Tænk har testet det store udbud af abonnementsprodukter på det danske marked. Og her vinder
Alka Mobils abonnement med fri tale, 30 GB data og 9 GB i EU som et af de tre bedste ud af i alt 160 testede
produkter.
- Da Alka gik ind på mobilmarkedet, var det med et klart mål for øje: Det skal være billigere og enklere at være
mobilkunde. I dag har mobilkunderne fået Forbrugerrådet Tænks ord for, at det virkelig kan betale sig at vælge en
abonnementsløsning hos Alka Mobil. Det er en fantastisk nyhed for Alka og for forbrugerne, siger adm. direktør i
Alka, Frederik Sjørslev Søgaard.
Forbrugerrådet Tænks test sammenligner produkterne på en lang række parametre som pris, inkluderet tale, data,
gebyrer, bindingsperioder, dækning og meget andet. Her er Alka Mobil altså samlet bedst.
Alka Mobil gik i luften for blot syv måneder siden og har siden da lanceret to forskellige abonnementstyper. Antallet
af kunder vokser stødt, og de kvitterer også for deres tilfredshed ved at have Alka Mobil blandt de bedst rangerede
mobilselskaber på Trustpilot.
Det vidner også om, at der har været behov for Alka Mobil, mener Frederik Sjørslev Søgaard.
- Længe har det været alt for dyrt og uigennemskueligt at være mobilkunde i Danmark. Det har vi med Alka Mobil
forsøgt at gøre op med. Nu kan vi konstatere, at vi på kun lidt mere end et halvt år har bevist os som et attraktivt
alternativ til de store teleselskaber og de øvrige lavprisselskaber. Vi har dog fortsat en ambition om at gøre det
endnu mere attraktivt at være kunde i Alka Mobil. Kåringen har givet os mere blod på tanden, og vi kigger nu frem
imod flere nye tiltag, siger han.
Testen er tilgængelig for betalende medlemmer hos Forbrugerrådet Tænk. Den kan findes her.
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