
Ohjeet kirjautumiseen verkkokauppaan:

 1. Sinulla on jo tunnukset
 2. Vanha asiakas, mutta ei tunnuksia
 3. Uusi asiakas

Jos sinulla on tunnukset, mene kohtaan kirjaudu, lisää sähköpostiosoite ja salasana. Paina sen 
jälkeen kirjaudu.

Jos olet vanha asiakas, paina rekisteröidy -> olen vanha asiakas -> täytä oheiset tähdellä 
merkityt kentät ja paina lähetä. Saat lähettämääsi sähköpostisoitteeseen salasanan, jolla 
pääset kirjautumaan verkkokauppaan.

Jos olet uusi asiakas ja haluat verkkokaupan tunnukset. Paina rekisteröidy -> haluan asiakkaaksi 
-> täytä kaikki tähdellä merkityt kohdat. Paina lopuksi lähetä ja saat tunnukset verkkokauppaan 
sähköpostiisi.
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Etusivun valikoiden käyttö:

Vasemmassa reunassa löytyy eri filtterityökaluja, joilla voit 
kätevästi selailla haluamiasi tuottteita. Voit käyttää niiden 
yhdistelmiä, käyttämällä useampaa filtteriä yhtä aikaa. 
Filttereiden ollessa aktiivia tuotteisto rajautuu pelkästään 
ko. tuotteisiin.

Jos haluat tehdä pikatilauksen, paina ylhäällä 
olevaa pikatilaus valikkoa.
Siellä voit tuotenumerokenttään lisätä joko 
tuotenumeron tai EAN koodin. Paina enter 
ja tuote tulee esille. Voit sen jälkeen lisätä 
tuotteen ostoskoriin tilattavaksi.

Viimeinen tilaus valikosta pääset katsomaan 
viimeisemmän tilauksesi helposti.

Tilaushistoria valikosta pääset katsomaan 
aikaisemmin tekemiäsi tilauksia.

Tuotteet löytyvät helposti hakusanalla, 
tuotenumerolla tai ean-koodilla.

Valitsemalla kohdan oma valikoima, saat näkyviin 
erilaisia valikoita, joista voit monin eri tavoin hakea 
tuotteita. 



Kohdasta Kategoria saat tuotteet esiin 
tuoteluokittain.
Kaikissa hakutavoissa voi tuotteita selata joko 
taulukkomuodossa tai rivimuodossa. 
Haku toimii mm. akkosittain tai hinnan mukaan. 
Selaamisen lisäksi voit myös helposti lisätä siitä 
suoraan tuotteen ostoskoriin.

Kohdasta Alakategoria saat tuotteet esiin 
tuoteryhmittäin.

Saat siis yhdellä näppäyksellä esiin esimerkiksi 
pelkästään kaikki akut.

Kohdasta Tuotetyyppi 
saat tuotteet esiin 
tuotetyypittäin.

Selaus 
taulukkomuodossa

Selaus rivimuodossa

Kohdasta Sesonki saat 
tuotteet esiin sesonkien 
mukaan.

Kohdasta Tuotemerkki saat 
tuotteet esiin tuotemerkkien 
mukaan.

Kohdasta Varastosaldo 
saat tuotteet esiin 
varastosaldojen mukaan.

Valikoiden navigointiohjeita:

Kohdasta pakkauslaji saat 
tuotteet esiin pakkauslajeittain.



Ostoskori:

Ostoskori näkyy aina verkkosivun oikeassa yläreunassa. 
Siitä voit seurata ostosten summaa ja mikä on rahtimaksun 
tilanne. Klikkaa siirry ostoskoriin, näet siellä tarkemman 
erittelyn ostoistasi.

Tilaajantiedot ja toimitusosoite tulevat 
automaattisesti koneelta.

Huom! Kaikilla ohjeissa näkyvät hinnat 
ovat vain esimerkkejä. Omat hinnat saat 
näkyviin kirjautuessasi verkkokauppaan.

Lisätiedot: Tähän kirjoitettu teksti ei välity 
lähetteelle tai laskulle. Näet tämän kentän 
tekstin vain verkkokaupassa, kun tarkastelet 
lähettämääsi tilausta.

Ostaja: Tulee automaattisesti 
käyttäjätiedoista, voit halutessasi 
muuttaa tietoa. Näkyy lähetteellä ja 
laskulla.

Ostajan viite: Tähän kirjoitettu teksti 
tulostuu lähetteelle ja laskulle.

Hyväksyttyäsi tilauksen saat 
välittömästi alustavan vahvistuksen/
kuittauksen sähköpostiin, että 
tilauksesi on tullut perille.




