Webshopguide – kom godt i gang
Log ind i webshoppen

Sådan logger du ind
Tryk på ”Login” for at logge ind i webshoppen
Indtast din mailadresse og password. Herefter sendes du videre til ”Min
Konto”.

Log ind for første gang
Første gang du skal logge på vores nye webshop vil du modtage en mail
med et link. Tryk på linket og opret et password og log herefter ind.

Endnu ikke webshopkunde?
Det er en forudsætning, at du er oprettet som kunde hos os, hvis du
ønsker at handle via webshoppen. Send os en mail på
webshop@saebecompagniet.dk eller benyt kontaktformularen på siden, og
oplys om du er eksisterende kunde der ønsker adgang til webshoppen,
eller om du er ny kunde der ønsker webshopadgang, da du så først skal
oprettes som kunde.

Handle i webshoppen
Find varer på vores webshop
- Find varerne ved at vælge vores varekatalog i menu-baren.
- Søg på et varenummer eller tekst i vores søgefunktion
- Gå til din favoritliste eller opret lister under ”Favoritlster”
Se dine leverngsadresser og info på ”Min konto”

Favoritlister/bestillingslister
Du kan finde dine favoritlister/bestillingslister under ”Favoritlister”. Har du
ingen, men handler et fast sortiment, kan du kontakte
webshop@saebecompagniet.dk for at få oprette en liste – denne vil styres
af os og kan ikke redigeres. Du kan også selv oprette en favoritliste, hvor
du kan tilføje varer og selv vedligeholder dine lister. Opret en liste eller søg
en vare frem via søgebjælken og tryk på knappen ”Tilføj til en favoritliste”
under varens billede.
Under ”Min konto” kan du se dine adresser. Det er muligt med ét login at
vælge imellem alle dine leveringsadresser. Mangler du leveringsadresser så
kontakt os gerne.
Udvælg varer fra favoritliste eller læg alle varer i indkøbsvogn
Tryk på indkøbsvogn-ikonet for at lægge alle favoritlistens varer i
indkøbsvognen.
Udvælg enkelte varer på din liste, ved at trykke på listens navn.
Herefter åbner listen og du kan vælge de varer du ønsker at handle.

Se din leveringsadresse/ eller adresser
Hvis du kun har én leveringsadresse vil denne være tildelt din
konto, og kan ses under ”Min konto”.
Du vil altid have en leveringsadresse valgt automatisk når du
logger ind. Du kan se hvilken under ”Min konto”, hvor du også kan
skifte leveringsadresse, såfremt du har flere.

Ændre leveringsadresser, hvis du har flere tilknyttet
Hvis du har flere adresser tilknyttet din konto vil du se teksten
”Vælg leveringsadresse” inde under ”Min Konto”
Du kan ændre leveringsadressen inden du finder varer og tilføjer
dem til indkøbskurven, men du kan også ændre adressen under
afslutningen af din ordre – da du her bliver bedt om at bekræfte
din leveringsadresse.

Bestilling af varer
Tryk på indkøbsvognikonet for at gå til din indkøbsvogn,
hvorefter du kommer til oversigten over din indkøbsvogn.
I vores varekatalog kan du finde en samlet
kategorioversigt indeholdende alle vores varer.
Du kan også søge direkte på varenumre eller via tekst.
Brug blot søgefunktionen.

Forsæt til afslutning af ordre

Vælg antal af varen her

Fjern en vare ved at trykke på ikonet

Opret din indkøbsvogn som favoritliste

Tilføj en ekstra vare til din indkøbsvogn

Tøm indkøbsvognen

Afslut din ordre – nemt og hurtigt
Du skal igennem 2 enkle trin for at gennemføre din ordre.
Tjek at din vareoversigt i højre side er korrekt, såvel som
din valgte leveringsadresse, før du afgiver din ordre.
Skal vi være opmærksomme på noget vedrørende din
ordre, så skriv til os i beskedfeltet, inden du afslutter din
ordre.
BEMÆRK – det medfører manuel håndtering af din ordre.

Tak for din ordre – det sker der nu
Når du har afgivet din ordre modtager du straks efter en
mail med besked om, at vi har modtaget din ordre. Dette
er IKKE en ordrebekræftelse.
Din ordre sendes herefter til vores ordresystem, og du kan
forvente at modtage en ordrebekræftelse inden for 30 min.
Hvis du mod forventning ikke skulle modtage den, kontakt
os da venligst på tlf.: 70 27 45 45 eller på
webshop@saebecompagniet.dk

