Alka Mobil starter priskrig med fri tale og data til kun 99 kr./mdr.
Alka Mobil skruer nu yderligere op for mobilsatsningen med et træk, der skal ryste
mobilmarkedet og presse priserne på mobiltelefoni.
Alka Mobil lancerer således et nyt enkelt abonnement med både fri tale og data til 99 kr./md –
et produkt, som aldrig før er set i Danmark.
Med endnu et attraktivt abonnement i produktporteføljen går Alka Mobil benhårdt efter at
erobre nye markedsandele og mobilkunder fra både de store selskaber og lavprisselskaberne.
- Nu sætter Alka Mobil turbo på og lancerer et abonnement, Danmark aldrig før har set. For 99
kroner om måneden får Alka Mobil-kunder fri tale og data i Danmark, så man aldrig skal tænke
over, hvad man bruger. Det er helt enkelt. Mobilpakker med store mængder data har alt for
længe været alt for dyre. Med vores nye abonnementsløsning får mobilkunderne det billige,
enkle og gennemskuelige produkt, de efterspørger, siger direktør i Alka, Frederik Sjørslev
Søgaard.
Alka Mobil gik i luften i marts 2021, og efter blot 8 måneder har 17.000 kunder valgt Alka
Mobil som deres mobilselskab. Forbrugerrådet TÆNK har senest kåret Alka Mobil som ”Bedst i
test” i en test af 161 abonnementer.
Dermed har Alka Mobil et godt afsæt for at vinde endnu flere kunder, og med den nye
offensive abonnementslancering, vil endnu flere danskere kunne se frem til at spare penge på
mobilregningen, hvis de vælger en Alka Mobil-løsning.
- I gennemsnit betaler en privatkunde omkring 145 kr. om måned for sit mobilabonnement.
Ligegyldigt hvilken løsning, man vælger som Alka Mobil-kunde, vil der være penge at hente.
Nu får kunderne mulighed for at tale og forbruge data lige så lystigt de vil – og stadig til en
pris, hvor der vil være penge at spare sammenlignet med andre selskaber, siger Frederik
Sjørslev Søgaard.

Om det nye abonnement hos Alka Mobil:
For 99 kr. om måneden får man:
•
•
•
•
•
•

Fri data
Fri tale/sms/mms
Gratis oprettelse
Ingen binding
Gratis nummerflytning, så du kan få dit gamle nummer med
Adgang til Telias netværk, som er nordens bedste

Om Alka Mobil:
Alka Mobil gik i luften i marts 2021. Alka Mobil kunders vurderer på Trustpilot selskabet som
”Fremragende” med en score på 4,6 ud af 5.
Alka Mobil anvender Telias netværk, på samme vilkår som Telias egne kunder.

