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Mp3 är bästa formatet enligt PriceRunners Testpanel 
 
Aldrig har det varit lättare att ladda ner legal musik från nätet. 
Men vilken nedladdningssajt är den bästa? 
– Det beror på din musiksmak, säger testpanelen från PriceRunner.se, Sveriges 
ledande konsumentguide för pris- och produktjämförelser. 
 
Medan musikindustrin och rättvisan jagar dem som sprider illegalt nedladdad musik, 
blir den legala nedladdningen bara viktigare och större. I dag finns det massor med 
olika företag som säljer musikfiler på internet – både jättar med miljontals titlar och 
mindre aktörer som specialiserat sig på en musikgenre. 
Trots att Apple och Microsoft satsat enorma summor på ”sina” filformat aac och wma, 
är det klassiska mp3-filer som tilltalar de flesta. Förklaringen är enkel – de fungerar på 
alla typer av musikspelare och är inte kopieringsskyddade. 
 
Bäst i test var Itunes som ligger bra prismässigt men har ett begränsad filformat Aac  
(som är nästan bara läsbar för Apples Ipod).  Några nischade nedladdingssajter som 
Nimson och Klicktrack hamnar på andra plats tillsammans med Cdon där det finns fler 
artister i sortimentet. 
 
-Förutom musik går det alldeles utmärkt att ladda ner ljudböcker på några av dessa 
sajter.  Det passar bra inför semester när man sitter i bilen eller ligger på stranden,  
säger Victor Dahlborg, marknadschef på PriceRunner.   
 
Mp3 är det vanligaste formatet för ljudböcker och det finns till och med gratis ljudböcker 
att ladda ner från några boksajterna. 
 
Läs mer om PriceRunners test av musiknedladdningar på: 
http://se.pricerunner.com/testpatrullen/index.html 
 

 

För mer information 
Merci Olsson, Pressansvarig, mobil 0709-56 52 37 
Email: merci.olsson@pricerunner.com 
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priserna, flest kundrecensioner och det största utbudet av produktinformation. Företaget har verksamhet i Sverige, 
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Den här releasen innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling som kan komma skilja sig från 
verkligheten. För detaljerad beskrivning se Forward looking statement disclaimer på 
http://se.pricerunner.com/pressrum.html  


