
Hygienshoppen Svenska AB
Vattenverksgatan 2, 702 27 Örebro
www.hygienshoppen.se

Telefon: 019-20 90 60
Fax: 019-20 90 69
E-post: info@hygienshoppen.se

Gör en beställning  
-konto med krav på attestering

Välkommen! 
 
Ni är avtalskund hos Hygienshoppen.se
För att kunna logga in och ta del av era avtalspriser så
behöver du era inloggningsuppgifter.

Genom att logga in ser du direkt de avtalade priser och
det sortiment ni har har hos HygienShoppen.
Vår målsättning är att kunna erbjuda dig bra produkter
till bra priser och villkor. Och vi levererar alltid hem till din
dörr.
Undrar du över något? Kontakta oss gärna på telefon
019-20 90 60 eller maila info@hygienshoppen.se
Vår webshop är öppen dygnet runt, året om!

e-postadress: 

lösenord:
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Gå till www.hygienshoppen.se
Logga in på ditt konto.

Fyll i din e-postadress och lösenord, klicka på Logga in
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Välj ut de varor du vill beställa och klicka på köp-knappen. 

Klicka därefter på varukorgen och Gå vidare till kassan.
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När du kommer till kassan får du ett meddelande om att ordern måste 
attesteras innan du kan slutföra ordern. 
Klicka på Skicka begäran om orderattest

Du får ett meddelande om att begäran om orderattest har skickats.
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När du fått ordern godkänd får du ett e-post att ordern har attesterats.   
Du kan nu fullfölja ordern. 

Logga in på ditt konto och gå därefter till Godkända beställningar.
Klicka på Skapa order. 
En ruta kommer upp med valet avbryt eller OK, välj OK.
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Kontrollera att alla uppgifter stämmer. 
Fyll i om leveransadressen har portkod/nyckelbricka/tagg,  
anvisningar så att budet hittar rätt samt om det är möjligt att ta emot 
leverans på pall.
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Välj fraktsätt och klicka sedan på Nästa
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Välj betalningsmetod. 
Klicka på Beställ.
Du får en orderbekräftelse till din e-post. 
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Vill du se om din order har skickats? 
Logga in på ditt konto, klicka på Mina beställningar,
välj vilken beställning du vill veta mer om genom att 
klicka Visa beställning.
När din order är skickad visas en spårningskod till 
leverantören.

Pending = ordern mottagen men ännu ej skickad



Hygienshoppen Svenska AB
Vattenverksgatan 2, 702 27 Örebro
www.hygienshoppen.se

Telefon: 019-20 90 60
Fax: 019-20 90 69
E-post: info@hygienshoppen.se

Tack för att du handlar

på Hygienshoppen.se!
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