Slik kan du lage dine egne handlelister
Bestiller du de samme varer gang på gang?
I nettbutikken kan du lage dine egne faste handlelister, som du raskt og enkelt kan bestille! Slik gjør du!

1. Logg deg inn i nettbutikken
Logg deg inn i nettbutikken nettbutikk.log.no med din normale brukerprofil.

2. Lag en handleliste
På den røde raden helt øverst i skjermbildet, velg Ordre og deretter Handleliste.

Lag et navn på din nye handleliste, og om du vil, en kort beskrivelse. Klikk "Lagre handleliste" når du er klar.

Handlelisten er nå opprettet. Nå kan du legge til så mange varer du ønsker ved å trykke "Nye produkter"

Angi søkeord for den varen du ønsker å legge til, eller finn frem varen ved å bruke katalogmenyen helt til venstre i bildet.
Når du har funnet den vare du ønsker å legge til, angir du kvantum, og deretter trykker du på knappen "Legg til i
Handleliste"

Gjenta dette for alle varene du ønsker å legge til.
Når du er ferdig, kan du på nytt trykke på "Ordre" og deretter "Handleliste" for å se din komplette handleliste.

Du kan når som helst legge til flere varer i din handleliste.
Du kan også lage en ny handleliste ved å velge "Ny liste". For å veksle mellom ulike handlelister, velg "Dine lister" og velg
aktuell liste.
Dersom du en annen gang (i en ny påloggingssesjon) ønsker å legge til varer i den samme handlelisten, søker du denne frem
ved å velge "Ordre", "Handleliste". Trykk "Velg" på aktuell handleliste.

3. Lage en ordre fra en handleliste
Du har nå klargjort dine handlelister, og ønsker å lage en ordre basert på en handleliste.
Finn frem den handleliste du ønsker å bruke ved å velge "Ordre", Handleliste" og aktuell liste.
Inne på handlelisten, kontroller og eventuell korriger de kvantum du ønsker.
Klikk "Velg" til venstre på de av varene du ønsker skal være med på den ordren du vil opprette. Dersom du vil ha med alle
varene i handlelista, kan du trykke "Velg alle" til venstre under radene.
Legg til varene i handlevognen ved å trykke "Legg til i handlevogn"

Varene er nå lagt til i en ny handlevogn på normal måte.
Velg "Gå til handlevogn" nederst i skjermbildet.
Fullfør ordren på normal måte ved å kontrollere kvantum og eventuelle endringer i leveringsinformasjon, og fullfør ved å
trykke "Fullfør ordre"

Neste gang du ønsker å bestille samme ordre – kan du bare hente frem den samme handlelisten!

Husk at du når som helst kan kontakte oss i L.O.G på tlf. 815 20 100 for hjelp og råd!

