Tellimiskeskkonda sisenemise aadress shop.karismafood.ee
Uue veebipoe kasutajakonto loomine

Järgmisel vaatel täita kõik väljad

Pärast nupule Jätka klõpsamist edastatakse taotlus Karisma Foodi kliendihaldusele. Veebipoe
kasutajakonto hakkab tööle peale Karisma Foodi poolset konto aktiveerimist ja Teie andmete
jõudmist veebipoodi. Lepingulistel klientidel võtab see aega kuni 24 tundi.

Võimalikud veateated sisselogimisel

Karisma Foodi kliendihaldus pole veel kontot aktiveerinud. Kui uue veebipoe konto loomisest
on möödas rohkem kui 24h, siis võtke ühendust kliendihaldusega.

Kliendihaldus on konto aktiveerinud kuid Teie hinnakirja andmeid pole veel veebipoodi
jõudnud. Veebipoe andmete uuendamine toimub kord ööpäevas, kell 00:01. Proovige peale
nimetatud kellaaega uuesti.

Tellimuse edastamine
1.
2.
3.
4.

Vali vasakult tootekategooria
Sisesta kogus
Lisa valitud toode ostukorvi
Vaata ostukorvi sisu

5.
6.
7.
8.
9.

Siia saab lisada toote kohta infot
Muuda kogust või kustuta toode
Lisainfo koht tellimuse kohta. Lisainfo saab olla kuni 30 tähemärki pikk.
Jätka ostmist
Vormista tellimus

10. Tarne kuupäev. Täita vaid siis kui tellitakse ette ning ei soovita, et tellimust kohe
täidetakse. Muul juhul jätke väli tühjaks.
11. Kinnitage tellimus. Tellimus edastatakse Karisma Foodile täitmiseks.

Vana tellimuse kasutamine uue tellimuse põhjana
Kui tellimused on sarnased, siis on võimalus tõsta eelmise tellimusest tooted ostukorvi ning
jätkata tellimuse koostamist.
1. Minge Teie konto lehele

2. Klõpsake lingile Tellimuste ajalugu

3. Klõpsake sobiva tellimuse juures rohelise noolega ikooni

Seejärel kantakse tellimuses olnud tooted ostukorvi ning kuvatakse
ostukorvi sisu.

Uue parooli pärimine
Kui olete parooli unustanud, siis on teil võimalus ise pärida omale uus parool.
1. Minge sisse logimise lehele
2. Klõpsake lingile Unustasin parooli

3. Sisestage oma e-posti aadress
4. Klõpsake nupule Jätka

Uus parool saadetakse Teile e-posti aadressile.

Parooli vahetamine
Parooli vahetamiseks peate olema eelnevalt sisse loginud.
1. Teie konto
2. Parool

3. Sisestage uus parool kaks korda
4. Klõpsake nupule Jätka

Tellimuspõhja kasutamine:
Mugavamaks ja kiiremaks tellimiseks on nüüd võimalus luua endale sobilik nimekiri
toodetest, mida saab kasutada tellimuspõhjana.
Selleks tuleb esmalt oma kasutajaga sisse logida ning seejärel
1. Otsige toode, mida soovite tellimuspõhjale lisada.
2. Klõpsake nupule Lisage tellimuspõhjale

3. Seejärel saate hoiatuse, et olete lisanud toote tellimupõhjale, mitte ostukorvi. Kui olete
oma soovis kindel, vajutage „OK“

1.Ette tuleb kinnitus tellimuspõhjale lisamise kohta.
2.Tellimuspõhja sisu näete selle peale klikkides.

Nüüd saate tekkinud nimekirja 0-kogustega, mida saate tellimuse tegemisel kasutada
1.Lisage toote kogus
Nüüd on valida kahe variandi vahel:
2.Kliki nupule „Lisage ostukorvi“, mis lisab ostukorvi ainult selle konkreetse rea.
3.Kliki nupule „ Lisage kõik kogusega tooted ostukorvi“, et lisada kõik kogusega tooted
ostukorvi.
4. Punasel ristil klikkides saab toote tellimuspõhjalt eemaldada.

Nüüd on tooted ostukorvis. Veenduge, et kõik kogused ja tooted on õiged ning asuge
tellimust tavapäraselt vormistama.

