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Svært begrenset tilgang
på Playstation 4
Fredag 29. november lanseres Sonys nye spillkonsoll, Playstation 4, i Norge.
Tilgangen på nyheten vil være svært begrenset.
- Alle Elkjøps varehus vil ha konsoller til lanseringen fredag. Imidlertid vil vi
dessverre ikke kunne møte den forventede etterspørselen. De av våre

kunder som ønsker seg Playstation 4 bør stå opp tidlig og stille seg i kø ved
en av våre butikker, men selv da vil det ikke være noen garanti for at man
får med seg en konsoll hjem. Vi forventer å være utsolgt innen kort tid, sier
administrerende direktør i Elkjøp Norge, Andreas Niss.
Store konsollanseringer har tradisjonelt vært forbundet med utfordringer
knyttet til produkttilgang. PS4-lanseringen er intet unntak.
- De indikasjonene vi har fått tyder på at tilgangen på PS4-konsoller fra
Sony vil være på nivå med etterspørselen i markedet først rundt midten av
første kvartal 2014. Elkjøp vil imidlertid ha god tilgang på Playstation 3, sier
Niss.
Elkjop.no tilbød en periode kunder å forhåndsbestille PS4-konsoller, men
skal man har mulighet til å sikre seg en ny Playstation fredag er eneste
mulighet å besøke et av våre varehus.
De som forhåndsbestilte konsoller vil motta disse til avtalt tid.

Elkjøp er et av Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og
elektriske husholdningsapparater, og omsatte for NOK 26,2 milliarder i
regnskapsåret 2012/13. Driftsresultatet var NOK 1.100 millioner.
Konsernet har etablert detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland,
Island, Færøyene, Tsjekkia og Slovakia, med hovedforankring rundt
stormarkedskonseptet.
Alle de 285 varehusene i Norden får i hovedsak sin vareforsyning fra egen
distribusjonsvirksomhet, med sentrallager i Jönköping på 100.000 kvadratmeter.
Ca 9.200 ansatte er sysselsatt i Elkjøp-konsernet, som er eid av britiske Dixons
Retail- en av Europas største forhandlere innen forbrukerelektronikk.
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