Så här handlar du hos oss
Hitta intressanta produkter
På vänster - sida hittar du våra olika Avdelningar, där olika typer av produkter
är uppdelade. När du klickar på en avdelning, då visas alla produkter som
finns på den avdelningen. Produkterna visas i mitten av skärmen. I
utgångsläget visas alla Produkter på Avdelningen, men du kan välja att bara
visa produkterna från en viss Leverantör/Produkt-serie på den aktuella
avdelningen. Då väljer du Visa | aktuell leverantör | från rullgardinsmenyn
som visas mitt på sidan .
När produkterna visas på sidan sorteras de efter Produkt- beskrivningen , men
om du vill kan du välja att sortera efter priset . Du klickar då högst upp i
tabellen som visar produkterna, i det gula fältet, klicka på Pris för att sortera
efter priset, lägst pris först osv. Du kan sedan gå tillbaka till att sortera efter
Produktbeskrivning genom att klicka på Produktbeskrivning i det gula fältet .
När du hittat en produkt du är intresserad av klickar du på
Produktbeskrivningsraden för respektive produkt eller på den aktuella bilden
på varan för att få mer information om produkten. Du kommer då till
produktens huvudsida i butiken , där finns allehanda information om
produkten i fråga.

Göra ett köp i vår online-butik
När du hittar en produkt du vill köpa, börjar du med att klicka på 'Köp'knappen eller 'Lägg i varukorgen '- knappen, lite beroende på vilken sida du
befinner dej på. Varan läggs då i varukorgen och varukorgen visas på
skärmen uppe till höger i rutan . Om du vill fortsätta att handla klickar du på
'Fortsätt handla'-knappen. Om du vill ändra antalet på produkten går du upp
med musen och ändrar siffran vid antal . När du lagt alla produkter du vill ha i
varukorgen klickar du på knappen 'Till kassan ' eller 'Kassan' beroende på var
du befinner dig i butiken .
Om det är första gången du handlar, registrera dig som ny kund (klicka på
länken ). När du blivit kund loggar du in med din e-postadress och ditt
lösenord . Om du har en rabattkod fyller du i den i avsett fält och därefter
klickar du på 'Logga in'-knappen.
Dina person- och adressuppgifter samt din beställning visas. Kontrollera att
alla uppgifter stämmer. Om någon person- eller adressuppgift inte stämmer,
klicka på "Ändra dina uppgifter"- knappen . Om din beställning inte stämmer
eller om du ändrat dig, klicka på 'Ändra i varukorgen'- knappen . Välj
betalningsalternativ , klicka på 'Skicka beställningen " för att genomföra köpet
.
Du kommer inom kort att få en kopia av din beställning skickad till den epostadress du uppgivit . Kontrollera att alla uppgifter stämmer på orderkopian. Om uppgifterna inte stämmer hör av dig till oss så snart som möjligt
så kan vi korrigera uppgifterna.
Din beställning är nu mottagen och varorna kommer att skickas ut till dig så
snart som möjligt.
Nätbutik: www.shoppingiq.se
Hemsida (golf): www.golfiq.se

Hemsida (tennis): www.tennisiq.se
Hemsida (rehabilitering): www.rehabiliteringiq.se
Telefon: 0612-104 45

