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NetOnNet först i Europa: 
 
STOR VÄGG-TV FÖR UNDER 10 000 KR 
 
Internetbutiken NetOnNet som säljer kvalitetsprodukter till lägre priser  
än i vanliga butiker sänker sina priser ännu mer. Först i Europa erbjuder  
NetOnNet nu sina kunder en 32” vägg-tv för 9 990 kr. 
 
I höstas gick NetOnNet under prisnivån 400 kr för dvd-spelare. I januari sänktes priset för en 42” 
plasma-tv till under 15 000 kr och en 32” widescreen-tv till under 3 000 kr. 
 
Nu bryter NetOnNet ytterligare en ”magisk” prisbarriär när man för första gången erbjuder en stor 
vägg-tv för under 10 000 kr. Det är den första vägg-tv:n i produktserien Skantic – en 32” LCD-tv 
med namnet Skantic 32L6 – som kommer att säljas för 9 990 kr. Även i produktserien Andersson 
kommer det två nya modeller av 32” vägg-tv till mycket låga priser: Andersson Y6 som säljs för 
10 490 kr, och Andersson Y60 som kostar 11 990 kr. 
 
NetOnNet har inga fördyrande mellanhänder. Tack vare det kan man både pressa priset till 
konsument och erbjuda bra service. Kunden kan få sin beställning hemkörd ända fram till dörren 
och NetOnNet lämnar två års garanti på alla audio-, tv- och videoprodukter. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Anders Halvarsson, VD NetOnNet 
Tfn: 033-488 400 
Mobil: 0705-48 55 56 
E-post: anders.halvarsson@netonnet.com
 
För produktbilder, vänligen kontakta: 
 
Marianne Djudic, Taste PR 
Tfn: 08-715 05 62 
Mobil: 0707-952 956 
E-post: Marianne.Djudic@TastePR.se 
 
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 
februari 2005 till 1,026 miljarder kronor. NetOnNet utsågs i september 2004 till bästa IT-butik på Internet av 
tidningen PC för Alla. 
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