Team Digital Sales tipsar!
Fler tips på lapp.se

4. Kolla pris och
lagerstatus i webshopen
Kolla tillgång
– Använd sökfältet på lapp.se för att söka efter artikelnummer, e-nummer eller produkt (fri text), eller;
– Gå direkt till Mina Sidor > Logga in > Kundvagn för att söka på artikelnummer.

1. Exempel på sökresultat i webshopen.

= Finns på lager i Sverige

= Finns på lager i Tyskland

= Kontakta kundservice

Indikationen för den sökta produkten gäller kortaste standardlängd för kablar,
alternativt minsta mängd/antal för övriga produkter.

2. Gå till Mina Sidor > Logga in, eller via knappen Logga in längst upp till höger på sidan.
Klicka därefter på kundvagnen för att se dina priser och specifik lagerstatus i realtid.

Du är nu på den plats där du startar din beställning om du valt vägen via Mina Sidor > Logga in > Kundvagn.
Här fyller du i LAPPs artikelnummer i fältet Ange artikelnummer.
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Här kan du ändra längden på kabeln, och se om den finns tillgänglig i önskad längd.
OBS! ”1 x 50” = en längd på 50 meter, ”50 x1” = 50 stycken á 1 meter.
Exempel: Orange prick vid 100 m.

Röd prick vid 500 m.

Vill du beställa en annan längd än våra standardlängder? Inga problem! Klicka på ”annat värde” och ange
önskad längd.

Önskar du 1 350 m, kan du antingen fylla i en rad med 1 x 1 350 m, eller två rader med samma artikelnummer,
en med 2 x 500 m och en med 1 x 350 m. Blir pricken röd betyder det att den önskade längden inte finns i
lager. Chatta gärna med vår support för exakt information om lagerstatus och leveranstid för speciallängder.
Klicka på Fortsätt längst ned till höger.
Har du valt vägen via webshopen, ska du nu logga in för att få tillgång till dina egna priser.

Steg 2: Adress
Klicka Fortsätt.

Steg 3: Prisinformation
Här ser du bruttopris / eventuell rabatt / nettopris / koppartillägg och ditt totalpris inklusive koppar
– både per meter och totalt för den mängd du har angivit.
Du kan även se avgifter och frakt samt totalbelopp för hela ordern.

Gick det bra att kolla pris och lagerstatus i webshopen?
Kontakta oss gärna på eshop.se@lappgroup.com eller
chatten på lapp.se för mer support. Vi gör det enkelt för dig!
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