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Primera verbreedt assortiment met mobiele telefoons en accessoires 

Primera biedt de consument vanaf heden, naast de verkoop van beltegoeden, ook mobiele telefonie 

en originele telefoonaccessoires aan. Hiermee biedt Primera een relevant telecom assortiment dat 

landelijk is uitgerold bij in totaal 475 Primera winkels.  

 

Met deze aanvulling op het assortiment speelt Primera in op de steeds breder wordende wens van 

consumenten en ontwikkelt zich steeds meer als centraal servicepunt voor de buurt. ‘Al geruime tijd 

worden mobiele telefoons en bijbehorende accessoires aangeboden door alleen gespecialiseerde 

winkels’, aldus Nathalie Jaske, Assortimentsmanager. ‘Nu ook Primera deze producten verkoopt, kan 

de consument gebruik maken van onze locaties. Er is altijd wel een Primera in de buurt en in de 

meeste gevallen is het extra handig dat je niet de binnenstad in hoeft om bijvoorbeeld een originele 

oplader of oplaadkabel te kopen.’ 

 

Het aanbod varieert van smartphones van Huawei en Samsung tot en met het goedkopere segment, 

zoals mobiele telefoons van Alcatel. Onder de aanverwante accessoires vallen onder meer opladers, 

kabels, headsets, powerbanks, autoladers, SD-kaarten en prepaid simkaarten van Lebara en KPN.  

Authorised reseller Apple 

Verder is Primera nu ook authorised reseller van Apple-accessoires en heeft daarmee een unieke 

marktpositie ontwikkeld, waarbij hoogstaande kwaliteit van de producten binnen deze productgroep 

gegarandeerd kan worden. Apple heeft de keuze op Primera laten vallen op basis van landelijke 

distributie, maar zeker ook door de service die de ondernemers aanbieden.  

Naast Apple voert Primera ook telefoonaccessoires van de merken Samsung, Belkin, Cellularline en 

Xtorm. Primera biedt op deze manier een relevant aanbod en service voor gebruikers van mobiele 

telefonie. De ondernemers en hun medewerkers hebben tevens tools gekregen om de klant gedegen 

advies te kunnen geven. 

Primera Telecomdeals 

Om het telefonie-aanbod compleet te maken, biedt Primera, in samenwerking met GSMWeb,  

scherpe deals op het gebied van sim only- en toestelabonnementen. Consumenten kunnen in de 

winkel terecht voor advies en hulp bij bestellen. Via primeratelecomdeal.nl kan de consument ook 

eenvoudig online bestellen. De bestellingen kunnen binnen 1 of 2 werkdagen gratis worden 

opgehaald bij de Primera winkel in de buurt. 

 

Deze verbreding van het assortiment past goed binnen de visie van Primera. Met een blik op 

toekomst ontwikkelt Primera zich steeds meer als een allround aanbieder, die inspeelt op de 

behoefte van de consument naar verschillende diensten en producten. 
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Voor extra informatie, interviews en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen via info@primera.nl 

of 0418 - 651 007. 

Over Primera 

Coöperatie Primera b.a. is opgericht in 1991 en is actief in de tabak- en gemaksbranche. De 

winkelketen heeft inmiddels 510 aangesloten winkels in Nederland die gerund worden door 

zelfstandig ondernemers. In de winkels zijn gezamenlijk meer dan 2.500 medewerkers actief. 


