Sådan kommer du i gang
Første gang du logger på shoppen, kan du følge denne vejledning, for at komme godt i gang:
1. Gå ind på shop.mto-electric.dk
2. Klik på login i menu-linien
3. Indtast eller kopiér dit brugernavn og password fra mailen ind
4. Klik på ”Login”

Klik for at få tilsendt dit password pr. mail

Har du glemt dit kodeord, kan du altid få det tilsendt pr. mail: Klik på ”Glemt password” under login.
5. Hvis du ønsker at ændre dit password til en kode, som er nemmere at huske, kan du gøre det under
Kundemenu => Konto
Under kundemenuen finder du også din indkøbskurv, ordrehistorik, favoritter, gemte kurve og seneste køb.

Du er nu er du klar til at handle.

shop.mto-electric.dk

1

Produktsøgning
Du kan søge efter produkter på 2 måder:
1. Via produktgrupperne til venstre (kategoriseret efter VELTEK’s varegruppering)
2. Via søgefeltet øverst til højre (søge på varenummer, fritekst eller leverandør)

Klik i søgefeltet og angiv dit søgeord

ELLER
Vælg ud fra produktkategorierne

Søger du via produktgrupperne i venstre side, får du mulighed for at filtrere søgeresultaterne.
Her kan du afgrænse resultaterne ved f.eks. at vælge farve, ampere, volt eller lagerstatus.
Afgræns søgningen ved at klikke dine præferencer af herunder

Læs mere om varen
Læg varen i kurven

For at læse mere om den enkelte vare, kan du klikke på varetitlen.
Klik på køb for at lægge varen i din kurv. Husk at angive antal styk.
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Produktinfo
Hvis du klikker på varetitlen, kommer du ind på en produktside, hvor du kan læse mere om varen, se billeder, måltegninger, downloade pdf osv. Du har desuden mulighed for at tilføje varen til dine personlige
favoritter eller sende en forespørgsel på varen til MTO.

Læs mere om varen i vores
dansksprogede pdf-kataloger
Klik på varen og indtast antal
for at lægge varen i kurven
Klik på ”forespørgsel” og udfyld formularen, hvis du
ønsker at kontakte MTO omkring denne vare.

Tilføj varen til dine favoritter. Varen vil herefter ligge
under ”Favoritter” i kundemenuen øverst på siden.
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Købsproces
Når du er klar til gennemføre dit køb, skal du klikke på indkøbsvognen øverst til højre. Herefter vil du blive
ledt igennem købsprocessen.

1. Kurv
Her kan du se info om dit køb, fjerne varer, ændre antal eller tømme kurven og starte forfra.
Du kan desuden tilføje rekvisitionnr. samt en evt. bemærkning til ordren.
Ønsker du at tilføje flere varer til ordren, kan du vælge ”Tilføj til kurv”. Kender du ikke varenummeret, kan
du gå tilbage til produktsøgning via produktgrupper eller søgefunktion.

Skriv evt. bemærkning til ordren

Klik på Tøm kurven for at fjerne alt indhold og starte forfra

Klik for at downloade eller gemme kurven til senere brug. Kurvens indhold kan
indlæses via ”upload til kurv” herunder eller ”Gemte kurve” i kundemenuen.

Angiv rekvisitionnummer på din ordre

Indtast varenummer eller EAN-nummer og antal for at tilføje til kurven. Klik herefter på ”tilføj”.

Indlæs gemt gemt kurv (csv-fil). Klik på gennemse og vælg fil. Klik herefter på ”Upload”.

Det er muligt at gemme din indkøbskurv til senere brug - enten ved at downloade den til din egen
computer eller ved at gemme den under din konto.
Indkøbskurven kan indlæses under ”Upload til kurv”. Find filen på din computer og vælg upload. Herefter
vil varerne fremgå af kurven øverst på siden.
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2. Adresse
Udfyld dine informationer.
Ønsker du en anden leveringsadresse, kan dette tilføjes under ”Leveringsadresse”.
Klik på linket for at læse vores handels- og leveringsbetingelser.

3. Fragt og levering
Vi er i øjeblikket ved at opdatere vores fragt- og leveringsvalg, og opdaterer snarest guiden med de nye
muligheder. Du kan altid finde en opdateret e-shop guide i hjælpesektionen på shop.mto-electric.dk.
Vi henviser til vores generelle betingelser og til vores fragtpriser, som du finder på www.mto-electric.dk
under menupunktet ”Service”.
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Angiv ønsket leveringsdato og klik næste

4. Godkend
Tjek at alle informationer er korrekte og klik på ”Send bestilling”.
Skal noget ændres, kan du gå tilbage med knappen ”Forrige”.

Efter købet er gennemført modtager du en mail med en oversigt over, hvad du har bestilt.
Når ordren er tastet og skrevet ud hos MTO, modtager du en ordrebekræftelse med bekræftet
leveringstid samt priser pr. mail.
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SUPPORT
Har du spørgsmål, brug for hjælp eller vejledning er du meget velkommen til at kontakte os:

75 800 310
shop@mto-electric.dk
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