Apple og Samsung er fortsatt mest populært blant nordmenn
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Telias topp 10 februar: Apple og Samsung
beholder sin dominans
Telias oversikt over de mest solgte smarttelefonene i februar viser at de to
store fortsatt har et fast grep om det norske markedet.
– De tre øverste plassene holder seg stabile fra sist måned, og de to store
innehar de åtte første plassene, sier Karl Fredrik Lund, leder for Telia Privat, i
en kommentar til oversikten. – Ikke overraskende er testvinneren Huawei
Honor 8 kommet med på februarlisten. Vi forventer mer av Huawei fremover,
og vi gleder oss til å se hvordan de posisjonerer seg. Det er dessuten gledelig

at Samsung har sine nye versjoner av A3 og A5 på listen, og at Sonys modell
E5 klamrer seg til topp 10.
Topp 10 februar*
1. Apple iPhone 7 (1)
2. Apple iPhone 7 Plus (2)
3. Samsung Galaxy S7 (3)
4. Samsung Galaxy S7 Edge (5)
5. Apple iPhone 6s (4)
6. Apple iPhone SE (6)
7. Samsung Galaxy A3 2017 (7)
8. Samsung Galaxy A5 2017 (ny)
9. Sony Xperia E5 (9)
10. Huawei Honor 8 (10)
Fem nye roboter til barn
I februar har Telia hatt en MobilPant-kampanje, og over 6500 kunder har
pantet over 7600 telefoner.
– Det er interessant at listen toppes av to 4G-telefoner, sier Lund. – Dette
kan bety at brukere av MobilPant-løsningen også er de mest
teknologiinteresserte, og benytter muligheter som åpner seg til å oppgradere
telefonen sin ved å pante telefoner som har en høy panteverdi.
For hver mobil som pantes gjennom MobilPant doneres et beløp på minimum
ti kroner til No Isolation, og siden i høst har kunder også kunnet donere hele
pantebeløpet. Det norske selskapet No Isolation lager roboten AV1, som

fungerer som en stedfortreder for barn som må være borte fra skolen på
grunn av langtidssykdom. Gjennom AV1 og mobilen kan de likevel være med
i klasserommet og på leken, hjemmefra. Telia har samarbeidet med No
Isolation siden 1. juli, og det har bidratt til finansiering av enda flere roboter.
– I februar har vi utbetalt nesten 3,5 millioner kroner i pant til kunder, og
over 88 000 kroner er samlet inn til No Isolation. Det betyr i praksis penger til
ytterligere fem roboter som kan deles ut til barn som trenger det, sier Lund.
Pantetoppen februar 2017
1. Apple iPhone 6
2. Apple iPhone 5s
3. Apple iPhone 5
4. Apple iPhone 4s
5. Apple iPhone 4
6. Samsung Galaxy S3
7. Samsung Galaxy S4
8. Apple iPhone 6s
9. Samsung Galaxy S2
10. Apple iPhone 6Plus
*Listen er rangert etter salgsvolum og baserer seg på salget i 63 Telia-butikker, på
telia.no, gjennom kundesenteret og hos forhandlere som selger Telia. Tallet i
parentes viser forrige måneds plassering.

Vi er Telia Norge, den nye generasjonen telekom-selskap. Våre 1200 dyktige
kollegaer møter hver dag tusenvis av kunder i verdens mest oppkoblede land.
Vi er navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker,
virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres
vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Som del av Nordens største
mobilselskap er vi en digital tilrettelegger som sammen med partnere skaper
våre digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder.
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