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Mobiltelefon blev årets julklapp! 
 
När julens bästsäljare hos NetOnNet summerats hamnade mobiltelefonen för tredje året 
i rad etta på listan över flest sålda produkter. Vägg-TV är fortsatt ohotad etta när listan 
baseras på värde. 
 
Inför julen utsåg Handelns Utredningsinstitut (HUI) spikmattan som årets julklapp. 
Försäljningsstatistiken för julförsäljningen visar dock att det är trotjänare som mobiltelefoner och 
TV-apparater som säljer mest. Branschorganisationen Elektronikbranschen utsåg hörlurar som 
årets julklapp och det är en produktkategori som klättrar från sjunde till femte plats över de flest 
sålda produkterna. 
 
Värt att notera är att i mobiltelefonens era kvalar ändå trådlösa hemtelefoner in som nykomling på 
en hedrande nionde plats. Ur produktkategorin hushållsprodukter har vi också en nyhet på listan 
med dammsugare på sjunde plats. Det är dock mobiltelefoner som flest kunder lade under granen i 
år och som får utnämningen Årets Julklapp hos NetOnNet.  
 
 
Top 10 baserat på antal sålda produkter Top 10 baserat på värde 
 
PLACERING PRODUKTKATEGORI PLACERING PRODUKTKATEGORI 

1  (1) Mobiltelefoner 1  (1) Vägg-TV 
2  (4) Digitala fotoramar 2  (2) Bärbara datorer (större än 10 tum) 
3  (5) Vägg-TV 3  (3) Mobiltelefoner 
4  (3) Digitalkameror 4  (4) Digitalkameror 
5  (7) Hörlurar 5  (5) Stationära datorer 
6  (2) MP3-spelare 6  (8) Mini-PC 
7  (NY) Dammsugare 7  (NY) Datorskärmar 
8  (9) Bärbara datorer (större än 10 tum) 8  (NY) Projektorer 
9  (NY) Trådlösa telefoner 9  (10) Digitala fotoramar 
10  (6) DVD-spelare 10  (6) Hemmabio 
 
Placering inom parentes anger förra årets placering på listan 
 
 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Anders Halvarsson, VD, Mobil 0705-48 55 56 
anders.halvarsson@netonnet.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik
Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan 
och på lite mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, 
digitalkameror, datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för enstaka ”reafynd” och ”prischocker” 
bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på Internet i både Sverige och Norge eller någon av 
våra tio Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela 
innebörden i de vackraste ord vi vet ”Kolla alltid med NetOnNet först”.  
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