
 

 
 
 
Pressmeddelande 2009-11-13 
 

Öppningsdatum klart för NetOnNet i 
Västerås 
 
Torsdag den 26 november kl 07:00 slår portarna upp till NetOnNets nya 
Lagershop i Kopparlunden i Västerås. Boende i och runt om Västerås kommer 
nu att kunna köpa hemelektronik till samma låga priser som erbjuds över 
Internet.  
 
Efter framgångsrika etableringar av Lagershopar i både storstadsregionerna och 
mellanstora städer har nu turen kommit till Västerås när NetOnNet öppnar sin tionde 
Lagershop. Lokalen är placerad i Kopparlunden i Västerås intill E18 i närheten av gamla 
brandstationen i den byggnad Silvan Byggmarknad tidigare låg i. Lagershopens storlek 
är på 4 500 kvm för att kunna få plats med det stora sortiment som kommer att 
erbjudas. 
 
NetOnNets koncept med Lagershopar skiljer sig från traditionella hemelektronikbutiker 
genom att kunderna själva plockar varorna direkt från lagerhyllorna. Via utplacerade 
datorstationer med NetOnNets Internetshop kommer kunderna åt hela sortimentet med 
pris- och produktinformation. På detta kostnadseffektiva sätt kan NetOnNet erbjuda 
samma pris i Lagershoparna som på Internet. 
 
– Att handla i en Lagershop innebär helt enkelt att kunderna gör en stor del av jobbet 
själva. Detta tillsammans med lokaler i lite sämre lägen bidrar till låga kostnader för 
driften tillsammans med mycket låga kostnader för bl.a. lokaler, säger Anders 
Halvarsson, vd på NetOnNet. 
 
Nästan 700 personer ansökte om jobb i Lagershopen. Personalstyrkan uppgår till 25 
personer och dessa platser är nu tillsatta.  
 
Under öppningshelgen kommer det att bl.a. bjudas på gratis korv, kaffe, dricka, 
ansiktsmålning för alla barn och mängder av premiärerbjudanden. 
 
 
 
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 nio 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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