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NetOnNet säljer 3G-abonnemang från 3 på nätet: 
 
FÖRSTA INTERNETBUTIK SOM SÄLJER MOBILABONNEMANG 
 
NetOnNet fortsätter att ligga i framkant inom e-handel. Som första  
Internetbutik – förutom operatörernas egna - kan NetOnNet nu erbjuda  
sina kunder att köpa mobilabonnemang direkt på nätet. 
 
Nu kan NetOnNet:s kunder genom ett klick köpa mobilabonnemang tillsammans med 3G-telefon 
från 3G-operatören 3. NetOnNet är den första butiken på Internet – förutom mobiloperatörernas 
egna Internetbutiker – som kan erbjuda sina kunder denna tjänst.  
 
– Det här är en tjänst som efterfrågats av våra kunder, berättar Anders Halvarsson, VD på 
NetOnNet. I Sverige subventioneras telefonerna kraftigt av operatörerna om kunden samtidigt 
tecknar abonnemang. Därför är försäljning av abonnemang en förutsättning för att sälja mobiler i 
Sverige. Detta är nu ännu viktigare när tekniken skiftar från GSM till 3G. Dessa telefoner är mer 
avancerade och därmed dyrare än GSM-telefonerna. 
 
Den ledande Internetbutiken och den ledande 3G-operatören 
Liksom NetOnNet är den första och största Internetbutiken för hemelektronik i Sverige är 3 den 
ledande 3G-operatören både i Sverige och i övriga världen. 
 
– Vi är mycket glada över det här samarbetet; NetOnNet ligger liksom 3 i framkant inom sitt 
affärsområde. 3 och 3G är framtiden inom mobiltelefoni. Vi konkurrerar redan framgångsrikt med 
de gamla operatörerna och redan under våren kommer det att säljas fler 3G-mobiler än 
gammaldags GSM-mobiler, säger Peter Blom, nordisk försäljningschef på Tre. 
 
För den vanliga kunden betyder 3G tre saker: mycket lägre priser på traditionella mobiltjänster 
som röstsamtal och SMS, snabbare data och en hel rad nya spännande tjänster som inte var 
möjliga på gamla mobiler, i första hand videosamtal, videomeddelanden, sport och musikvideor. 
Alla 3G-mobiler från 3 har videokamera, stor färgskärm och inbyggd musikspelare. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Anders Halvarsson, VD NetOnNet 
Tfn: 033-488 400 
Mobil: 0705-48 55 56 
E-post: anders.halvarsson@netonnet.com
 
http://www.netonnet.se
 
NetOnNet (www.netonnet.se) är Europas första renodlade butik för hemelektronik på Internet. NetOnNet 
erbjuder TV, video, mobiltelefoner, dataprodukter mm till lägre priser än i vanliga butiker. Varorna levereras 
hem till privatpersoner och företag. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i handelsstaden 
Borås. Verksamhet bedrivs också i Tyskland sedan september 2000. Den rullande årsomsättningen uppgick i 
december 2004 till 1,004 miljarder kronor. NetOnNet utsågs i september 2004 till bästa IT-butik på Internet av 
tidningen PC för Alla. 
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