BioNordika Webshop
Pikaohjeet
Tervetuloa BioNordika WebShopin käyttäjäksi! Tässä pikaohjeessa on yhteenkoottuna ohjeistus nettikaupan
käyttöön ja tuotteiden tilaamiseen.

Rekisteröityminen
Nettikaupan käyttäminen aloitetaan luomalla tunnukset. Tämä tapahtuu painamalla etusivun ”Login”‐kohdan
alla olevaa ”Register as new user?” ‐painiketta.

Tämä avaa rekisteröitymisikkunan,
johon tulee täyttää kaikki punaisella
ympäröidyt laatikot. Valitse
käyttäjätunnus ja salasana, jotka ovat
turvallisia ja kuitenkin teille helppoja
muistaa. Nettikauppa on tarkoitettu
ainostaan yrityskäyttäjille, ja
käyttäjätunnukseksi voidaan hyväksyä
vain yrityksen/organisaation
sähköpostiosoite. Kaikkia
rekisteröitymistietoja voi myöhemmin
muuttaa oman asiakasprofiilin kautta
ja esimerkiksi laskutus‐ ja
toimitusosoitteita voi muokata myös jokaisen tilauksen yhteydessä. Paina lopuksi ’Register’.
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Rekisteröinnin jälkeen saat ilmoittamaasi e‐mail –osoitteeseesi automaattisen viestin, missä kerrotaan, että
rekisteröitymispyyntö on lähetetty meille BioNordikaan. Hyväksymme rekisteröitymisen mahdollisimman pian,
minkä jälkeen pääset tilaamaan sujuvasti tuotteita suuresta valikoimasta. Saat hyväksynnästä uuden
automaattisen sähköpostiviestin. Tämän jälkeen voit kirjautua sisään nettikauppaan.

Kirjauduttuasi sisään ilmestyy yläpalkkiin kohta ”My page”, jonka kautta pääset käsiksi omiin käyttäjätietoihisi,
jossa voit muokata tietoja tai vaihtaa salasanan. Lisäksi ”Login”‐palkin kohdalla etusivulla näkyy ostohistoria, kun
nettikaupasta on tilattu tuotteita.

Tilaaminen
Tuotteiden tilaaminen tapahtuu ”Search & Order”‐sivun kautta.
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Tuotteita voidaan etsiä joko tuottajan (Supplier), tuotenumeron (Product no) ja/tai tuotenimen (Product
description) perusteella. Jos haluat etsiä vain tismalleen hakusanan mukaisia tuotteita, valitse oikealla oleva
”Exact match”‐kohta. Oletuksena on ”AND/OR combination” –haku, joka etsii laajemmin myös hakusanan kaltaisia
tuotteita.

Löydettyäsi haluamasi tuotteen/tuotteet, paina tuotteen kohdalla oikealla olevaa tyhjää ”Pick”‐ruutua. Kun olet
valinnut kaikki haluamasi tuotteet, paina oikealla olevaa ”Add to Cart”‐painiketta, jolloin palaat takaisin
tuotehakuun ja vasemmalle ilmestyy teksti ”Your selection has been added to the shopping cart.
Please continue shopping or click Next. All prices are exclusive VAT and delivery. ” Oikealle ylös ilmestyy myös
ostoskorisi tilanne tuotemäärineen ja hintoineen (alv 0%). Tämän jälkeen voit joko jatkaa ostoksia hakemalla lisää
tuotteita ostoskoriin, tai painaa alhaalla oikealla olevaa “Next >>”‐painiketta, josta pääset tilauksen
vahvistamiseen.
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Seuraavassa kohdassa voit tarkistaa tilaamiesi tuotteiden määrät ja hinnat. Painamalla alhaalla olevaa ”Possible
free text orders” –painiketta voit myös laittaa tilauksen tai kyselyn tuotteista, joita ei löydy nettikaupan
tuotelistoista, ja palaamme asiaan tilauksen/kyselyn saavuttua meille. Tässä ruudussa voit muuttaa tilattavien
tuotteiden määrää. Voit poistaa yksittäisen tuotteen laittamalla määräksi ”0” ja painamalla ”Update”‐painiketta.
Voit myös tyhjentää koko ostoskorin painamalla ”Empty cart” –painiketta. Kun olet valmis asettamaan tilauksen,
paina alhaalta löytyvää ”Next” –painiketta. Voit myös palata tuotehakuun painamalla ”Previous” –painiketta.
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Lopuksi vahvistetaan vielä tilaustiedot. Erityisen tärkeä on sähköpostiosoite, jotta voimme tarvittaessa ottaa
yhteyttä tilaukseen liittyen. Laskutustiedot kirjoitetaan oikealle ”Billing information”‐ kohdan alle, ja
toimitustiedot kohdan ”Delivery information” –alle. Mahdolliset tarjous/kampanjakoodit voit kirjoittaa
”Campaign code” –kohtaan. Lisäksi voit tarkentaa esimerkiksi viitetietoja ”Comments” –laatikkoon. Ennen
tilauksen lähettämistä sinun tulee vielä hyväksyä yleiset toimitusehtomme lukemalla ehdot ja valitsemalla kohta
”Accept our sales and delivery conditions”. Jos päätät tässä vaiheessa peruuttaa tilauksen, voit tehdä sen
painamalla ”Abort order” –painiketta. Muuten, paina lopuksi ”Send order” –kohtaa, ja tilaus on valmis!
Jos nettikauppaa tai tilauksia koskien on kysyttävää, ota yhteyttä sähköpostitse info@bionordika.fi tai puhelimitse
0207 410 270 ja vastaamme kysymyksiin mahdollisimman pian!

Varaamme oikeuden mahdollisiin muutoksiin tuotetiedoissa, tuotteiden hinnoissa ja kaikessa muussa nettikaupan toimintaan liittyvissä
asioissa.
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