1. Registrering / Login
Når du klikker på ”Logg inn” kan du velge enten og
- logge inn med ditt brukernavn og passord fra en tidigere registrering i denne nettbutilkken eller
- registrere dig som ny nettbutikk kunde ved og trykke på knappen ”Registrering for privatkunder” eller ”Registrering for
bedriftskunder”, hvis du har et organisasjonsnummer.

Har du glemt ditt passord? Ikke noe problem, vi sender dine registrerte opplysninger til den e-post-adressen som du brukte ved
registrering. For og få disse opplysninger igjen, klikker du på ”Glemt passord eller brukernavnet”.

2. Registrering som ny nettbutikk kunde
Ved registrering må alle felt markert med en * fylles ut, ved feil opplysninger eller uteglemte opplysninger kommer det en
feilmelding. Vennligst oppgi ditt navn i formatet Etternavn Fornavn (kun mellom rum som avgrenser). På den måten unngås feil
i navnhåndteringen i vårt datasystem.
For og kunne registrere seg som nettbutikk kunde må man lese og akseptere våre kjøpsvilkår. Du finner dem om du klikker på
”Jørgenrud kjøpsvillkår”. Avsluttningsvis klikker du på ”Registrer”.

Hvis registreringen er vellykket, ser du nå i den
øverste menyen ditt brukernavn og muligen varer
du allerede har lagt til handlevogn.

3. Finne og bestille varer

I venstere meny finns mulighet og søke på produkter gjennom og enten skrive vårt artikkelnummer eller
benevningen på svenska.
OBS! De fleste Volvo-artikklene følger Volvos originale-artikkelnummer, samme gjelder
også en stor del av Mustang-artikklene.
En annen mulighet og finne artikkler på er og lete seg frem via våre produkt kategorier.
Disse er oppbyggd etter en logisk inndeling og følger i grunn og bunn Volvos kataloger.

Artikkelkategoriene ender i en artikkelliste, som inneholder alle artikkler som vi kan tilby i denne kategori med pris, antall per
kategori samt mulighet for og legge artikkelen direkte i handlekurven.
Senere fremover kommer disse sider til og bygges ut med en sprengskisse der vi kommer til og nummere artikklene under
”Pos.”. Dette for at det skal være lettere og finne artikkelen man søker etter.

Du kan legge til artikkler i handlekurven gjennom og angi ønsket
antall samt klikke på ”Kjøp”.

Vi foreslår at du alltid klikker på
artikkelbenevningen for og få opp
detaljert innformasjon om evtl avvik
samt et større bilde av artikkelen.

Her har du også mullighet til og
legge artikkelen i handlevognen.

4. Handlevogn og sluttføre en bestilling
I topp menyen har man alltid den aktuelle statusen på handlevognen synlig med antall artikkler
samt artikkelverdi.
OBS! Frakt tilkommer alltid, samme gjelder også eventuell tilkommende pant.
Ved klikk på handlevognsymbolet kommer du til din handlevogn og du kan se og endre inneholdet samt avslutte bestillingen.
Kontroller at handlevognen motsvarer dine ønskemål, juster ved behov og gå avslutningsvis videre til kassen.

Du kan til og med lagre inneholdet i handlevognen som innkjøpsliste for senere bruk.

I neste steg ser du dine adresseopplysninger,
der har du mulighet til og endre din
leveringsadresse.
Angi alltid ev. adresse endring i beskjed
(melding) feltet!

Observer at dette ikke er den siste versionen
av bestillingsprocessen.
Senere kommer vi til og tilby muligheter
til og velge forskjellige fraktalternativ
samt betalingsmåte.

Under ”Din referanse” kan du som har behov
for godsmerking angi dette.
Beskjed (melding) feltet brukes til
informasjon om ønsket betalings- og
transportmåte samt gi ønskemål.
Informasjon om hvilken bilmodell din aktuelle
bestilling avser legger du inn under ”Merke”.

Klikk på neste for og fortsette.

Her får du bekreftelsen på din bestilling samt siste muligheten til og gjøre endringer som kan gjøres gjennom
og klikke på ”Tilbake”.
Etter obligatoriskt godkjenning av våre kjøpsvillkår kan bestillingen sendes gjennom og klikke på ”Plasser ordre”.

Gratulerer, du er nå ferdig med din bestilling!

Hvis du har en konto på Facebook gå ikke glipp av oppdateringene og liker vår side!

Bestillingen nå kan ikke endres uten og ta personlig kontakt med vår kundeservice
via Mail:
Telefon:

post@jorgenrud.no
69 83 55 50

Se også våre åpningstider.
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