
Du har väl inte missat FläktGroups webshop – ett supersmidigt verktyg där 
du kan hantera dina beställningar? I webshopen hittar du många av våra 
vanligaste produkter, tillbehör och reservdelar med produktinformation lätt 
tillgänglig. Som inloggad kan du enkelt lägga order och följa beställningens 
status. Snabbt, smidigt och med extra rabatt!

I vår webshop finns de populäraste artiklarna inom bl.a. bostads produkter, fläktar, 

luftvärmare, brandspjäll och luftdon, men även vanliga tillbehör, reservdelar och 

förbrukningsartiklar. I artikelregistret ser du en fyllig produktinformation och kan 

enkelt välja rätt variant och passande reservdelar och tillbehör. Beställningsrutinen 

visar dina priser och du ser direkt beräknad leveranstid. På ”mitt konto” finns dina 

gjorda beställningar med aktuell status samt orderhistorik över tidigare inköp.

Välkommen in i butiken – webshop.flaktwoods.com
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> SNABBT, SMIDIGT OCH ALLTID MED FRI FRAKT



GÖR SÅ HÄR:
Ansök om kundkonto  
och inom ett dygn får  
du dina inloggnings
uppgifter via epost.
 
Logga in i webshopen 
med ditt användarnamn 
och lösenord.

Hitta produkter via 
sökrutan eller kategori
menyn till vänster.

På produktsidan konfigu
rerar du produkten, 
väljer antal och lägger 
den i kundvagnen.

Kundvagnen har tre steg: 
1) Orderns innehåll. Här  
kan du göra förändringar. 
2) Ange leverans adress.
3) Kontrollera och slutför 
beställningen.

Beställnings erkännande 
kommer via epost.

I FläktGroups webshop finns de populäraste artiklarna inom 
bostads produkter, fläktar, luftvärmare, brandspjäll och luftdon 
men även tillbehör och förbrukningsartiklar m.m. Välkommen in!

Mitt konto
Under ”Mitt konto” får du en snabb översyn 
över såväl dina kunduppgifter och personliga 
inställningar som leveransadresser. Här finns 
också kontaktuppgifter till din säljare på 
FläktGroup.

Under orderhistoriken kan du både följa 
status på aktuella ordrar och titta på 
tidigare beställningar.

I ”Mitt konto” finner du också ”Sparade 
kundvagnar” – vilket är bra om du påbörjat 
en order men inte hunnit slutföra den.

Kundvagnen
I kundvagnen kan du både se och ändra 
orderns innehåll. Du kan se produkternas 
egenskaper, ändra antal och ta bort 
produkter. Här kan du även fylla i önskat 
leverans datum, ange inköpsnummer och 
märkning.

I kundvagnen har du en tydlig uppställning 
över din order. Du väljer själv om du vill 
slutföra beställningen eller ”spara kund
vagnen” för att fortsätta handla vid ett 
senare tillfälle. 
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Ditt nettopris

» Besök vår webshop på webshop.flaktwoods.com – öppet dygnet runt och alltid fraktfritt!


