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iPhone ohotad segrare i julförsäljningen 
Ingen annan mobil hade en chans. iPhone tog hem julförsäljningen, visar 
statistik från Telias butiker för december.  
 
Sedan iPhone lanserades den 11 juli 2008 har den toppat försäljningen i Telias 
butiker. Julen är inget undantag, i många hårda paket har det dolt sig en iPhone. 
- På sina håll har den svarta 16 Gb-modellen till och med tagit slut. Men vi har satt 
upp kunderna på väntelista och nu efter helgerna ska vi kunna leverera. Ett härligt 
sätt att förlänga julen, säger Patrik Granström, försäljningschef på Telia. 
 
Om det inte legat en iPhone under granen är chansen stor att det var ett mobilt 
bredband. Tvåa på säljlistan kommer nämligen usb-modemet till mobilt bredband.  
 
Fyra nya mobiler har tilltalat kunderna i julhandeln. Bland annat ett helt nytt märke, 
Huawei, som tagit sig upp på plats åtta.  
- En mobil med det mesta, till ett mycket bra pris. Det har kunderna gillat. 
 
 
Placering  Placering nov Modell Anmärkning 
1 1 Apple iPhone 3G K, 3G, Mp3, @ 
2 2 Usb-modem 3G, PC 
3 3 Nokia 3120 Classic  SP, K, 3G, Mp3, @, TN  
4 4 Sony Ericsson W760i SP, K, 3G, Mp3, @, TN, WLM
5 8 Samsung M310  SP, K 
6 6 Sony Ericsson G502  SP, K,3G, Mp3, @, TN, WLM 
7 Ny Sony Ericsson W302 SP, K, Mp3, @ 
8 Ny Huawei U1310 SP,3G, K ,Mp3, @, WLM 
9 Ny SonyEricsson W595  K, 3G, Mp3, @, TN 
10 Ny Sony Ericsson C905  K, 3G, Mp3, @, TN  
Förklaring till anmärkningsnotering: SP – säljs med förkonfigurerat Telia SurfPort, K – har inbyggd 
kamera, 3G – klarar både gsm- och 3G-nät, Mp3 – har inbyggd mp3-spelare, @ – har inbyggd   
e-postläsare, TN – klarar Telia Navigator, WLM – stödjer tjänsten Windows Live Messenger, PC – 
USB-modem/PC för mobilt bredband. 
 
Försäljningsstatistiken baseras på försäljningen i 84 Telia-butiker. Telia har Sveriges 
största butikskedja inom telekommunikation och tillhör dem som säljer flest 
mobiltelefoner i Sverige. 
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