Brugervejledning
Clean Care
webshop

Shop
Velkommen til Clean Care Shoppen
I Clean Care shoppen kan du søge efter produkter og finde de produkter, der dækker dine
behov. Du kan bestille direkte fra shoppen og få dine varer leveret i løbet af 3 dage. Se
herunder hvordan du gør:

Ny kunde
Er du ny kunde i webshoppen, skal du gå ind under fanebladet “kontakt” og udfylde
felterne med * samt sætte x i feltet “opret dig som kunde”. Du vil herefter blive bedt om at
udfylde nogle ekstra felter. Brugernavn og kodeord modtager du pr. mail. Har du tidligere
handlet i webshoppen, kan du logge på med dine gamle koder.

Når du er oprettet som kunde, skal du gøre følgende:

1. Log på e-butikken
•
•
•
•

Gå til www.cleancare.dk
Gå til shoppen
Tast brugernavn
Tast kodeord

2. Ordrebestilling
Du har nu 2 muligheder:
Bestil ud fra din online bestillingsliste

eller

Tast ”læg i kurv” i produkter
I menuen i shoppen kan du søge på varegruppe, varenr. og varenavn.
•
•
•

Klik på ”læg i kurv” knappen ud for varenr. på de varer du ønsker at bestille
Gå til ”gå til kassen” for at vælge det ønskede antal nu eller når du har valgt alle
ønskede varenr.
Følg menuen fra pkt. 1 til 4

3. Bestillingsliste
Bestillingslisten ligger under ”login”. Varenr. på
bestillingslisten tilføjes direkte fra shoppen. Under
hvert varenr. er der en linje ”tilføj til
bestillingsliste”. Varen vil fremover være på
bestillingslisten, indtil den bliver slettet manuelt.
Der kan bestilles direkte fra bestillingslisten. Se
pkt. 2 ordrebestilling.

4. Mest købte
Under ”mest købte” kan du se, hvilke varer du
plejer at købe og hvor meget der er købt de sidste
12 måneder.
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