Faglig indsigt – menneskeligt fokus

Guide til

webshoppen

privat

OneMeds webshop
I OneMeds webshop, www.onemed.dk, finder du et bredt sortiment af produkter.
Der er flere muligheder for at finde de ønskede produkter, hvilket er beskrevet nedenfor. Systemet
søger bredt på tekst, referencenummer, varenummer m.v. På produktets detaljevisning finder du flere oplysninger om salgsenhed, indhold, priser og lagerstatus.

Sådan gør du, når du vil søge produkter
1. Du finder produktlisten til venstre på fanen ”Produkter”
2. K
 lik videre i oversigten eller søg produktet frem via søgefeltet øverst til højre på
skærmen
3. V
 ælg produkt og tilret antal og klik på knappen ”Bestil” – produktet tilføjes nu i
din indkøbskurv
4. F
 ølg antallet af varelinjer i indkøbskurven øverst til højre på skærmen – klik på
kurven for at få vist indholdet i indkøbskurven
Du kan få vist produkter som ”Billedvisning” eller ”Listevisning” og se alle
”Produktdata”. Her vises detaljer for pris pr. salgsenhed, pris pr. stk. og antal stk.
pr. salgsenhed.

De grønne tekster er links til
samme eller flere produkter.

Fra bestilling...
For at kunne handle, skal du være i besiddelse af en email samt kunne betale med dankort.
Inden din ordre kan afsendes, skal du tage stilling til udleveringssted samt udfylde diverse
informationer (valgfrit udleveringssted tilbydes medio 2017).
Klik på kurven for at komme til din indkøbskurv. Ekspeditionsgebyret udgør kr. 50,- ekskl. moms.
Er købet på mere end kr. 500,- inkl. moms betales intet ekspeditionsgebyr.
Din ordre er sendt til OneMeds interne systemer, når du ser en ordrebekræftelse på skærmen.

Sådan gør du, når din ordre er klar
1. K
 lik på den grønne knap ”Acceptér betingelser
og fortsæt”
2. F
 ølg anvisningerne på skærmen og indtast din
adresse
3. V
 ælg udleveringssted eller udvid listen for at se
flere muligheder
4. Klik på den grønne knap ”Næste”
Alle felter markeret med en rød stjerne skal udfyldes. Du kommer direkte til DIBS betalingsvindue,
når du klikker på den grønne knap ”Godkend
oplysninger”.

Se link til OneMeds
generelle salgsbetingelser
ovenfor.
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...til levering og betaling
Dine varer sendes med PostNord og du modtager en sms, når din pakke er kommet frem til udleveringsstedet.

DIBS betalingsvindue
Husk at udfylde alle kreditkortoplysninger. Følgende Kort information kræves:
• Kort nummer
• Udløbsmåned
• Udløbsår
• Kontrolcifre
Klik på den blå knap ”Fuldfør”
– du føres automatisk retur til
OneMeds webshop og kan se
din bekræftelse på købet.

Tak for ordren
Vi fremsender en faktura
(kvittering) hvor det fremgår, at
betaling er sket med dankort.
Beløbet trækkes først på din konto,
når pakken er afsendt.

Websupport
Betina Quist
websupport.dk@onemed.com
Telefon 87 425 680
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