TILAUSOHJEET
Profiililistojen tilaaminen
Kaikki kentät ovat pakollisia, poislukien ”Merkkaus”-kenttä.
Mitat ovat millimetreinä.
Mitat on syötettävä numeroina ilman desimaaleja.

Listan väri
Valitse ensimmäisenä tuotteen värin.

Mitat tuotekuvasta
Seuraavaksi syötä kaikki tuotteen tyyppikuvassa vaaditut mitat (kuvat ovat periaatekuvia, eivät 1:1).
Klikkaamalla kuvaa suurenee ja X pienenee. Kaikki pyydetyt mitat ovat merkitty kirjaimin (A, B, C, D jne).
Mikäli kirjaimen perässä on annettu mitta (esim. D=9 mm) on se suositus, jota voi kuitenkin muuttaa.

Kulmat ja muut mitat piirustuksesta
Tähän osioon täytyy syöttää numeroilla joko mitta millimetreinä tai taivutuskulma asteina. Kaikki pyydetyt
arvot on merkitty numeroin (1, 2, 3 jne).

Pituus ja kappalemäärä
Tässä osiossa pyydetään tuotteen pituus, määrä ja mahdollisesti merkkaus. Merkkaus ei ole pakollinen,
teemme sen tarvittaessa taustapuolelle.
Mikäli haluat eripituisen profiililistan paina ”Lisää seuraava” ja syötä pituusmitta sekä kappalemäärä.
Kun kaikki kentät on täytetty onnistuneesti alle, ilmestyy tuotteiden hinnat sekä ”Lisää ostoskoriin” painike.
Klikkaamalla se tallentuu ja voit jatkaa tuotteiden tilausta ”Peltikauppa 24/7” valikon kautta.
Jos haluat tilata samaa tuotetta (esim. eri värillä tai mitalla) paina ”Palaa tuotteeseen”. Edellisen valinnan
mitat ovat valmiiksi tallessa ja muokattavissa.

Ostoskori
Kun olet lisännyt kaikki haluamasi tuotteet ostoskoriin sinulla on mahdollista lähettää Tilaus tai jos jostain
syystä haluat vielä miettiä tilausta, voit tulostaa/ ladata tilauskorin PDF-muodossa omalle tietokoneelle ja
lähettää sen myöhemmin sähköpostiin liitteenä silloin kun haluat. Varmista silloin tuotteen hinta.
Voit tulostaa tai tallettaa tilauksesi vain yhden kerran! Se on tehtävä ennen kuin lähetät tilausta.
Järjestelmä ei siis tallenna mitään kuin vasta tilausvaiheessa ja myöhemmin et voi palata takaisin
muokkaamaan keskeneräistä tilausta.

Ostoskorin tallennus PDF-muodossa
Painamalla ”tulosta ostoskori”, ilmestyy tulostusasetukset. Asetuksessa täytyy vaihtaa ”Kohde”. Tavallisesti
ensimmäisenä vaihtoehtona on aina tulostimen tiedot, se täytyy vaihtaa ”Tallenna PDF-muodossa” ja sen
jälkeen paina ”Tallenna”.
Tilaus voidaan lähettää vasta, kun kaikki pyydetyt kentät on täytetty. Jos jotain tietoa et halua antaa, esim.
”Osoite, postinumero ja paikkakunta”, laittaa kyseiseen kenttään viiva ( - ).
Pyrimme käsittelemään tilaukset mahdollisimman pian. Ennen kun hyväksymme tilauksen, varmistamme
kaikki mitat ja tarvittaessa otamme yhteyttä.
Heti kun tilaus on valmis, lähetämme tekstiviestin asiakkaan antamaan puhelinnumeroon.

Toimitustapa: Nouto, Raivaajantie 10, 80100 Joensuu. Kuljetus sopimuksen mukaan.
Maksutapa: Käteinen, korttimaksu, lasku (yritysasiakkaat).

Jos jokin haluamasi tuote puuttuu meidän järjestelmästä, voit lähettää myös omia piirustuksia tai
hahmotelmia S-postiin, WhatsAppiin tai käydä paikanpäällä.

