Se flere quick-guides
på lappgroup.dk

Tjek pris og lager
i webshoppen
Adgang:
– Via: Produkter/Onlinekatalog (hvis ukendt art.nr.)
– Via: Webshop/Log ind (hvis kendt art.nr.)

1. Via Onlinekatalog (søg produkt i søgefeltet) – Udsnit af skærmbilledet:

Grøn prik: Lager Sverige – Orange prik: Lager Tyskland – Rød prik: Kontakt kundeservice
Indikation gælder den mindste std.længde for kabler eller 1 stk./min. mængde for andre artikler.

2. Gå til kundevognen (øverst t.h.) for at se dine priser og specifik lagerstatus.

Du havner nu det sted, hvor du starter, hvis du tager den anden vej ind (Webshop/Log ind),
og så taster du i stedet LAPP varenr. i feltet ”Ange artikelnummer”.
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Her kan du så ændre på længden på kablet, og se om det er tilgængeligt i den ønskede længde.
(OBS: 1 x 50 = en længde på 50 meter. 50 x 1 = 50 stykker a 1 meter).
Her f.eks. orange prik v. 100 m.

og rød prik ved 500 m.

Andet end standardlængde, så vælger du ”annat värde” og taster den ønskede længde.

Ønsker du 1 350 m., så vælger du i en linie 2x500 m., og laver en ny linie med samme art.nr. med 350 m.
Bliver prikken rød, så betyder det, at den længde ikke er på lager.
Klik ”Fortsätt” nederst til højre.
(Kommer du fra produktkataloget, skal du logge ind nu for at få adgang til dine egne priser.)

Trin 2: Adress
Klik ”Fortsätt”.

Trin 3: Prisinformation
Her ser du brutto kabelpris / rabat / netto kabelpris / kobbertillæg og totalpris incl. kobber
– både pr. meter og totalt for den mængde, du har angivet.
Du kan også se skæretillæg, gebyrer og fragt samt nederst: total beløb for hele ordren.

Gik det godt med at tjekke pris og lager i webshoppen?
Kontakt os gerne på kundeservice.dk@lappgroup.com eller
på chatten for mere support. Vi gør det enkelt for dig.
Quick-guide:
LAPP Danmark
Korskildeeng 6 . DK-2670 Greve . Phone +45 43 95 00 00
kundeservice.dk@lappgroup.com . www.lappgroup.dk
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