BESTILLING AV VARER:
Når du er aktivert i vår nettbutikk kan du logge inn på vår hjemmeside med brukernavn og passord. Det er din e-post
adresse som er ditt brukernavn i nettbutikken. Du får tilgang til lagerstatus og dine priser på de ulike produktene.
1. Øverst til venstre under PRODUKTER finner du «Mine Avtaleprodukter». Her finner du Norges
Fjordhestlag sin medlemskolleksjon. Velg produkter du ønsker å se på/bestille ved å klikke på den
aktuelle varen.

2. Velg ønsket antall og trykk på «legg i handlekurven».
Velg eventuelt flere produkter og legg disse i handlekurven. Når alle varene er lagt i handlekurven
trykker du på handlekurv-symbolet øverst til høyre på siden.

3. Nå vises en oversikt over alle varene som er i din handlekurv, fordelt på størrelser. Her er det fortsatt
mulig å fjerne linjer, oppdatere antall og tømme hele kurven.

4. Velg «Gå til kassen» og du kommer til PROFILERING.
Her vises alle varer som er bestilt samt hva slags profilering som gjelder.
NORGES FJORDHESTLAG sin kolleksjon er ferdig merket med profilering!
Du kan gå videre til «Leveringsinformasjon».

5. Under «Leveringsinformasjon» velges leveringsadresse dersom annen enn standard adresse skal
benyttes. Standard leveringsadresse er den adressen som du ligger inne med i systemet . Det må også
velges leveringsmåte (Varerute, Bring, Henting etc).
6. Dersom det er nødvendig at ordren merkes på en bestemt måte registreres dette helt til slutt ved
bestilling (før endelig bekreftelse av ordre) i eget felt ”Bestillingsreferanse”. Andre eventuelle
kommentarer til ordre mottaker skrives inn i feltet «legg ved melding til ordrekontoret:»

7. Når ordren er bekreftet får du informasjon om at den ligger i kø til godkjenning.

Etter at en av våre ordrebehandlere har registrert ordren vil du motta en ordrebekreftelse til din e-post
adresse. Det er viktig å sjekke den opp mot din bestilling.
8. Det er hele tiden mulig å gå inn på «MIN SIDE» for å se bestillinger som ligger til godkjenning eller
ordrehistorikk over tidligere ordre. Det er på denne siden du også endrer passord dersom du ønsker det.
Ved spørsmål, du står fast, eller hva det måtte være, nøl ikke med å ta kontakt på telefon 61 18 19 00 og vi vil
hjelpe deg!

Lykke til!

