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Bläckpatroner är billigast hos 
NetOnNet
 
NetOnNet är det hemelektronikföretag som ger mest skrivarbläck för 
pengarna. Det framgår i den undersökning som Göteborgs-Posten 
presenterar 2010-05-18.  
 
Många kunder väntar in i det sista att köpa bläckpatroner till sin skrivare eftersom 
priset ofta upplevs som högt. Men väljer man att handla i rätt butik kan man spara 
upp till 40%.  
 
I den prisjämförelse som Göteborgs-Posten presenterar 2010-05-18 är NetOnNet 
billigast på nära nog alla produkter. Och prisskillnaderna är stora. Patroner från HP 
och Canon är i många fall cirka 40% billigare hos NetOnNet än andra jämförda 
konkurrenter. Allra billigast är det att köpa alternativa märken istället för 
originalmärkena och även här slår NetOnNet de andra aktörerna – stora 
butikskedjor såväl som nätbutiker. 
 
- Kunden ska alltid göra en bra affär hos oss och undersökningen visar att vi 
fortsätter göra rätt. Att vi dessutom utvecklat produktområdet med en kraftigt 
förbättrad webfunktion för bläckpatroner (netonnet.se/ink) gör det än mer 
motiverande. När vi utvecklade vår nya avdelning för bläckpatroner fokuserade vi 
på att göra det enklare för kunden att hitta rätt bläckpatron till sin skrivare. Att 
priset sedan är enligt ”direkt-från-lagerhyllan-modellen” gör att kunderna 
uppskattar det ännu mer, säger Anders Halvarsson, VD på NetOnNet. 
 
För ytterligare information 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 ”Direkt 
från lagerhyllan”.  
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