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MANUAL SOLKLARTS NÄTBUTIK

www.solklart.ax

Logga in
Klicka på Logga in menyn uppe till höger och då får du fram följande inloggningsfält. Fyll i det användarnamn och lösenord du fått från Solklart.
Använd helst Internet Explorer 8 eller Firefox 3.5 eller nyare versioner.

Boka Solklart produkter i leveranserna
Boka dina Solklart produkter genom att klicka på antalet du vill ha per produkt. Du behöver inte spara,
i och med att du klickar för ett antal sparas det automatiskt. Du kan ändra detta tills sida bokningsdag
som står under Leverans rubriken. Den dimmade leveransen högst upp sidan visar en leverans där
bokningstiden passerat och leveransen kommer inom kort enligt leveransdatumet.
Mitt saldo är det saldo du kommer att ha när alla leveranser du bokat är levererade. Om du klickar i 1
Solklart kasse kommer saldot att ändra till 0,00. Klickar du i 0 antal igen så blir det 30,00. Det är först
på leveransdagen som ditt saldo minskas permanent.
För att kunna boka måste du först gör en inbetalning till ditt saldo, se nästa sida.

Leveransdatum
Senast bokningsdatum
Minimibokningsumma
Klicka i antal
Mitt saldo

Gör ny inbetalning
Här gör du din inbetalning för att öka ditt saldo via Ålandsbanken, Nordea eller Andelsbanken. Du
måste ha ett saldo för att kunna boka. Man kan välja att betala in och boka varje leverans eller så kan
man göra det i förskott. Om du betalar in till exempel 90 euro så kan du boka Solklartkassen 3 leveranser framåt.
1. Fyll i belopp (minimibelopp 1,00 - maxbelopp 1000,00)
2. Välj bank och klicka sedan på Fortsätt!
3. När du klickat Fortsätt kommer du till en sida som visar vilken bank och belopp du valt och därifrån
går du vidare till den bank du valt för att slutföra betalningen via ditt bankkonto med nätbankskoder.
OBS! För att betalningen ska bli godkänd bör du återvända till Solklarts hemsida via en länk som visas
när du är inne på bankens hemsida.
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Här går du vidare till den bank du valt.

Tidigare transaktioner
Den här sidan visar alla dina inbetalningar och när du fått en leverans syns summan här.
Mitt saldo till vänster är det saldo du har kvar att boka för. Det saldo du ser i Tidigare transaktioner är
det saldo som visar ditt totala saldo i Solklart nätbutiken.

Tidigare leveranser
Den här sidan visar alla dina tidigare leveranser, vad du bokat och vad det kostade.

Vårt sortiment
Den här sidan visar Solklarts sortiment.

Ändra mina uppgifter
Här lägger du in och redigerar dina uppgifter. Kom ihåg att fylla i var du vill att vi ska lämna produkterna och till vilken adress. Även Användarnamn och Lösenord kan ändras här.

Villkor
Här hittar du våra villkor.

