
Siirrä haluamasi tuotteet ostoskoriin

Tervetuloa Karhulan Helmen verkkokauppaan!

Näin tilaat verkkokaupastamme:

1.

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Kun olet siirtänyt kaikki haluamasi tuotteet ostoskoriin ja haluat siirtyä
maksamaan, pana "kassalle" painiketta

Pääset tarkastelemaan
ostoskorisi sisältöä sivun
ylälaidasta 
"näytä ostoskori"-kohdasta.
Tämä ilmestyy näkyviin kun
viet hiiren oikeassa
yläkulmassa olevan
ostoskassi- kuvakkeen päälle
(pöytäkoneella).

"Määrä" -kohdassa voit
vaintaa halutessasi
kappalemäärän. Syötä haluttu
kappalemäärä ja paina enter-
painiketta tai keskellä olevaa
sinistä nuoliympyrää. Tämä
päivittää ostoskorin
kappalemäärän. 

 Tuotteen voi poistaa
kokonaan ostoskorista
punaisella ruksi -näppäimellä.



3. Tilaaminen ilman rekisteröitymistä (vaihtoehto kohdalle 4.)

Voit tehdä tilauksen joko rekisteröimällä itsellesi tilin tai jatkaa tilauksen tekoa
rekisteröitymättä. Rekisteröityneenä tilaajana sinun ei tarvitse täyttää kaikkia
tietojasi seuraavalla kerralla verkkokaupassamme asioidessasi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikäli olet jo aiemmin
rekisteröinyt tietosi
verkkokauppaamme,
kirjaudu sisään luomillasi
tunnuksilla kohdassa
"palaava asiakas"

Mikäli et halua
rekisteröidä
yhteystietojasi seuraavia
ostoskertoja varten,
valitse  "uusi asiakas"-
kohdasta vaihtoehto
"tilaa rekisteröitymättä" ja
paina "jatka"

Täytä yhteystietosi. 

Kaikki punaisella tähdellä * merkityt
kentät ovat pakollisia.

"Alue/osavaltio" kohdan oikeellisuudella
ei ole merkitystä, mutta siihen on
valittava joku pudotusvalikon
vaihtoehdoista.

HALUATKO TEHDÄ LAHJATILAUKSEN
suoraan lahjansaajan osoitteeseen?

Ota siinä tapauksessa ruksi pois kohdasta
"toimituksen ja laskutuksen osoitteet ovat
samat". Pääset syöttämään paketin
toimitusosoiteen seuraavassa
näkymässä, kun painat "jatka".

Vaiheessa 3./toimitustiedot voit määrittää
esim. lahjatilauksen toimitusosoitteen.

Tätä vaihetta ei näytetä sinulle laisinkaan,
mikäli olet edellisellä sivulla rastittanut
kohdan "toimituksen ja laskutuksen
osoiteet ovat samat" (tämä on ohjelman
oletusasetus)

SIIRRY OHJEISSA KOHTAAN
5.TOIMITUSTAPA  (jätä kohta 4.
seuraavalla sivulla huomiotta. Se koskee
tilaamista rekisteröitymällä)



4. Tilaaminen rekisteröitymällä (vaihtoehto kohdan 3. rekisteröitymättä tilaamiselle)

Mikäli haluat, voit rekisteröidä omat tietosi verkkokauppaamme, tämä nopeuttaa seuraavien
ostostesi tekoa.
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5. Toimitustavan valitseminen

Rekisteröityäksesi valitse 
"tilausvaihtoehdot"- sivulla kohta
"rekisteröi tili" ja paina  sitten "jatka".

Syötä omat tietosi. Kaikki punaisella
tähdellä merkityt * kohdat ovat pakollisia.

Keksi itsellesi salasana ja vahvista se. 

Rastita kohta "en ole robotti".

Rastita kohta "olen lukenut ja hyväksyn
toimitusehdot". Toimitusehdot pääset
lukemaan klikkaamalla "toimitusehdot"-
kohtaa.

Paina jatka.

Ohjelma antaa listauksen noutopaikoista
annetun toimitusosoitteen perusteella. 

Valittavanasi on 
- nouto kaupasta 0€ 
- Matkahuollon Lähellä-paketti 6,80€ 
- Postipaketti 7,35€ 

Yli 75€ ostokset toimitamme ilman
postituskuluja!

Valittuasi itsellesi parhaiten sopivan
toimitustavan ja -pisteen, voit kirjoittaa
sivun alalaidan kentään lisätietoja  tai
mahdollisia muita toiveita koskien
tilaustasi. 
Paketoimme tuotteet mielellämme niin
pyydettäessä ilman veloitusta.

Paina "jatka".



5. Maksutavan valinta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autamme mielellämme kaikissa mahdollisissa ongelmatilanteissa ja tarvittaessa opastamme
ostoprosessin läpi mikäli siihen on tarvetta. Olethan meihin yhteydessä mikäli tarvitset apua,
olemme täällä sinua varten!

Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen verkkokauppa@karhulanhelmi.fi 
tai soittaa puh. 05 261 922.

TERVETULOA OSTOKSILLE!

Valitse haluamasi maksutapa ja suorita
maksu.

Saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen.,
jossa näkyvät tilauksesi tiedot.

Postitamme tilauksia kaikkina arkipäivinä
ja pyrimme saamaan paketit matkaan
mahdollisimman nopeasti. 

Kun tilauksesi on käsitelty ja pakettisi
lähetetty, saat sähköpostiisi
seurantakoodin, jolla voit seurata
pakettisi kulkua. 

Usein lähetämme myös erillisen
vahvistusviestin siinä vaiheessa, kun
paketti lähtee meiltä eteenpäin.

Pääset valitsemaan itsellesi sopivimman
maksutavan, kun ruksaat kohdan "olen
lukenut ja hyväksynyt toimitusehdot".

Toimitusehdot pääset lukemaan
klikkaamalla "toimitusehdot"-kohtaa.

Paina "jatka".


