
 

NetOnNet (www.netonnet.se) är Europas första renodlade butik för hemelektronik på nätet. NetOnNet erbjuder TV, video, 
mobiltelefoner etc. från varumärken som Sony och Philips m.fl. samt under egna varumärken som Andersson, Avant, 
Centrum, Pepp och Skantic. Varorna beställs på Internet och levereras direkt hem till privatpersoner och företag. Som 
komplement finns det lagershopar där varorna kan köpas direkt. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i 
handelsstaden Borås. Verksamheten bedrivs också i Tyskland sedan september 2000 samt i Norge sedan maj 2006. 

 

 
 
 
 
Pressmeddelande 2006-11-17 
 

Premiär för NetOnNets Lagershop i Stockholm. 
 
NetOnNet, Sveriges ledande e-handelsbolag inom hemelektronik, har nu 
slagit fast öppningsdatumet för NetOnNets Lagershop i Stockholm. 
Öppningen sker fredagen den 1 december. Shopen blir NetOnNets fjärde i 
Sverige och i och med valet av Stockholm får den en mycket strategisk 
placering mitt i en befolkningstät region med goda möjligheter att nå ett 
mycket stort antal kunder. 
 
Fredagen den 1 december slår NetOnNet upp portarna till en ny Lagershop i 
Stockholm. Lagershopen är belägen i en 6 100 kvadratmeter stor lokal med mycket 
goda parkeringsmöjligheter och en lättillgänglig placering i Barkaby-Veddesta. 
Lagershopens storlek kan jämföras med att stormarknader inom hemelektronik 
normalt har butiksytor på ca 1 200 – 1 500 kvm. 
 
NetOnNets idé ger lägre priser 
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 sätt kan 
NetOnNet erbjuda låga priser både på Internet och i Lagershoparna. 
 
– Kombinationen Internetshop och Lagershop håller nere våra kostnader så att vi 
kan sälja till riktigt låga priser. Självbetjäning med enkla och moderna hjälpmedel 
gör att vi kan hålla nere våra kostnader och därmed blir priserna låga på våra 
produkter, säger Anders Halvarsson (VD). 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Halvarsson, VD, Mobil 0705-48 55 56 


