
Har du styr på 
webshoppen?

Selvom webshoppen er på svensk vælger over 1 000 kunder i dag  
at handle online for at have fuldt styr på priser og få ekstra rabat på  
ordrerne. Tilmeld dig og din virksomhed i dag!

Fordele med webshoppen
•	Se	dine	priser hver gang du logger ind.

• Se	alle	virksomhedens	ordrer	– komplet ordrehistorik uanset, 
hvordan ordrerne er lagt (webshop, mail eller telefon) – og uan-
set hvem hos jer, der har lagt ordren. Du får det fulde overblik.

• Få	fuld	kontrol	over hvad og hvordan du bestiller. Tilpas 
mængde, kabellængder og leveringsdato. Ønsker du kablet  
leveret på tromle, så skriv det i tekstfeltet, som er under hver 
ordrelinie.

• Bestil	med	et	klik – gem din kundevogn som ordreskabelon 
og benyt skabelonen næste gang, du ønsker at lægge ordre. 
Effektiviser din indkøbsproces!

• Scan2LAPP – tjek dit lager manuelt og bestil direkte fra lageret 
ved at scanne med din mobil. Specielt til små og mellemstore 
virksomheder.

• Masseimporter op til 100	ordrelinier	direkte	ind	i	kundevog-
nen	med	et	klik – se mere under Webshop > Nye funktioner i 
webshoppen.

• Få del i vores tilbud	og	kampagner – tjek hvad vi har gang i 
under Aktuelle tilbud.

• Når du handler i webshoppen, får du ekstra	2%	webshoprabat.

• Du kan se lagerstatus	i	realtime, når du står i kundevognen.

• Webshoppen er tilgængelig	24/7 og med chatsupport, når 
kontoret er åbent.

• Har du spørgsmål eller udfordringer med webshoppen, så 
kontakt vores Sales	Support. Vi sidder klar for at hjælpe dig 
godt i gang med webshoppen.

Log ind og start
• På den danske	webside:	lappgroup.dk logger du ind via 

Webshop > Log ind. Fra den svenske side kan du også logge ind 
øverst til højre ”Logga in”.

• Søg	efter	produkt på den svenske webside i søgefeltet øverst 
til højre. Du kan søge på artikelnr. eller i fritekst. Alternativt kan 
du navigere i menuen Produkter > Webshop. Du kan også gå 

direkte til kundevognen og indtaste artikelnr., når du vil bestille. 
Her logger du så automatisk ind senere i bestillingsprocessen.

• Se om artiklen	er	på	lager	i artikeltabellerne på produktsi-
derne eller i kundevognen, hvor du kan se hele den kvantitet, 
du ønsker. OBS! Leveringstid afhænger af både kvantitet og 
længde. Måske er der 2 x 150 m på lager men ikke 1 x 300 m.

• Du ser dine nettopriser på selve kablet i Trin 1, når du er logget  
ind. Detaljeret	pris incl. rabat, kobber, klip og fragt ser du i 
kundevognens Trin 3, Prisinformation.

• Kig gerne under ”Mina sidor”, når du er logget ind i den svenske 
shop for at se	alle	dine	ordrer (Orderhistorik) eller ændre	dine	
brugeroplysninger (Mina Uppgifter).

• Gem	din	ordre	som	ordreskabelon	(Ordermallar). Dette  
er en fordel, hvis du vil færdiggøre din ordre om mere end  
4 timer, eller du ønsker at bestille samme artikler ved en senere 
lejlighed.

Ingen login 
endnu?

Det får du let via 
Webshop > 

 registrer dig

LAPP	Danmark
Korskildeeng 6 . DK-2670 Greve . Phone +45 43 95 00 00 
kundeservice.dk@lappgroup.com . www.lappgroup.dk

Nyttig info
Bestil	online	24/7: Webshop > Sådan handler du
FAQ-sider	til	hjælp:	Webshop > FAQ/hjælp
Nye	funktioner:	Webshop > Nye funktioner i webshoppen

Support
Webshop:	Spørgsmål, fejlmeddelelser og booking af demo/
hjælp: connie.jahn@lappgroup.com.
Sales	Support:	Leveringsoplysninger for artikler med  
rød prik, tekniske spørgsmål til produkter, reklamationer  
og fakturaspørgsmål: kundeservice.dk@lappgroup.com  
eller tlf. 4395 0000.

Klik  
direkte på  
linkene! 

https://dk.lappgroup.com/webshop/nye-funktioner-i-webshoppen/masseimporter-artikelnumre.html
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https://se.lappgroup.com/mina-sidor/kundvagn.html
https://se.lappgroup.com/registrera.html
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