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BRUKSANVISNING FOR NETTBUTIKKEN 
 
 
 
 
Jørgen Holmefjords avtalekunder kan søke om tilgang til å handle via nettbutikken, send en e-post til 
post@holmefjord.no eller ring på tlf 22 80 43 40/22 25 29 99. 
 
 
1. Innlogging 
  Gå inn på www.holmefjord.no 
  Logg deg på med ditt tildelte brukernavn og passord. 

 
2. Finn varen du ønsker 

Bruk søkefunksjonen til venstre oppe på siden, eller bruk produktkatalogen og naviger deg fram til 
ønsket produkt. Sett inn antall og klikk på ’Kjøp nå’. Dette registreres i ’Handlevognen`. 
Prisene som fremkommer, er veiledende pris og i tillegg dine avtalepriser. 

 
3. Handlevogn – varekjøp - ordrebekreftelse 

Ved å klikke på linken "handlevogn", ser du hva du har valgt, og du kan velge å endre eller gå videre 
ved å klikke på ’Kasse’. 

 
4. Kundeinformasjon for gjeldende ordre 

Fyll ut feltene og kontroller at det blir korrekt. Når det gjelder leveringssted, kan du velge mellom 
Fast levering til egen adresse 
Ny leveringsadresse for hver ordre og/eller 
Man kan lagre tilnærmet ubegrenset antall ulike leveringsadresser med kontaktperson 

 
5.  Betalings- og leveringsform fylles ut 
 
6.  Bekreft ordre 

Systemet viser ordren din slik den er registrert, du kontrollerer og bekrefter at bestillingen er korrekt.  
Ordrebekreftelsen kommer automatisk til din e-postadresse etter at ordren er godkjent. 
Vi anbefaler at du leser informasjon under ’Ordrerutiner’ nederst til høyre på siden. 
 
 
 

Min profil 
Du kan kontrollere og endre kontaktinformasjon, lagre flere leveringsadresser og endre ditt eget 
passord. Her ser du også hvilke evt. andre personer fra firmaet ditt som har tilgang.  
Under ’Ordrehistorikk’ vises tidligere bestilte nettordre. 
 

 
 
Innkjøpsliste 

Du har mulighet til, via innkjøpsliste, å lage egen handleliste på varer som du kjøper ofte. 
Finn artikkelen(e) det gjelder, skriv in antall og klikk for ’Legg til innkjøpsliste’. Når du skal bestille, kan 
du enkelt kopiere listen over til ordre. 

 

 


