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Connox – Facts 

Connox er en af de markedsførende webshops inden for interiørdesign. Virksomheden er beliggende i 

Hannover og har mere end 20.000 udvalgte kvalitetsprodukter. Herunder en bred vifte af prisvindene 

designprodukter, designklassikere og mange andre smukke ting til hjemmet. For de hunrede medarbejdere i 

Connox, kommer kunden altid i første række og er det vigtigste element i deres daglige arbejde. Kunderne 

nyder godt af den rigtig gode service, et let tilgængeligt kundeserviceteam og en moderne webshop centreret 

omkring brugeroplevelse. Det specielt udviklede e-handelsprogram ”EF Suite” muliggør en høj teknologisk 

fleksibilitet og sikrer, at der anvendes de nyeste sikkerhedsstandarder. Herunder finder du alle oplysninger om 

Connox – opdateret marts 2017. 

 

Virksomheden 

Grundlæggelse af Connox 

GmbH

2005

Hjemsted Hannover

Forretningsområde Online-Shop med nøje udvalgte designmøbler og boligtilbehør fra 

premium-segmentet

Antal medarbejdere 100

Online-Shops connox.de, connox.com, connox.at, connox.lu, connox.fr, connox.ch, 

connox.co.uk, connox.dk

Direktører Dipl. Red. Thilo Haas, Dipl. Oec. Kristian Lenz

Kvalitet Certificeret med „TÜV SÜD s@fer shopping“, EMOTA – European Trust 

Mark og Euro-Label, et kvalitetsmærke fra EHI Retail Institute e.V. (EHI) 

for elektronisk indkøb i Europa 

Udvalg og tjenester  

• Stort udvalg og høj grad af tilgængelighed på udvalgte designprodukter – 20.000 produkter i 

sortimentet, en stor del transportklar med det samme  

• Vores udvalg omfatter produkter fra mere end 450 forskellige brands og producenter 

• Boligtilbehør, møbler, lamper og tekniske produkter fra forskellige designstile og tidsaldre 

 

• Kendte leverandører og international kendte designere kendetegner vores produkter 
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• Informationer om tilgængelighed, kunde udtagelser, detaljeret produktbeskrivelser og boliginspiration 

som rådgivende assistance 

• Et lille team garanterer for rigtig god service og et let tilgængeligt kundeserviceteam  

• Nemme betalingsmuligheder (Forudbetaling, faktura bankoverførelse, PayPal, Kreditkort) 

• Prisgaranti  

• ConnoxPlus byder på eksklusive fordele for medlemmer 

• Et specielt udviklede e-handelsprogram sørger for en fleksibel reaktion på forandringer på markedet, 

nye sikkerhedsstandarder og kundernes behov 

 

Du kan finde flere informationer om vores virksomhed på vores hjemmeside: www.connox.de/unternehmen 

Pressekontakt: 

Connox GmbH  

Anja Beckmann 

Aegidientorplatz 2a 

30159 Hannover  

Tel.: +49 (511) 300341-302 

E-Mail: presse@connox.de  

Internet: www.connox.dk  

 

http://www.connox.de/unternehmen.html?p=100897&pcr=Unternehmensseite&umt_source=Factsheet&utm_medium=Pressemappe

