
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 utan 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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1  Fyll i e-postadress och lösenord och klicka på ”Logga in”.
2  Tryck på önskad kategori för att visa produkterna i sortimentet.
3  När du bestämt dig för en produkt klicka på ”Köp” för att lägga till den i din kundvagn. 
Vill du veta mer om någon produkt, eller köpa ett större antal, klicka på produktens bild.

4  Klicka på ”Min varukorg” för att se din beställning och för att ”Gå vidare till kassan.”



7

5

8

9

10

6

5  När du kommit till kassan så ser du din Förvalda leveransadress. Vill du ändra leveransadress kan du göra 
det genom att klicka ”+Ny adress”
6  Du ser varorna i din kundvagn genom att klicka på beställningsöversikt. Kontrollera att artiklar och antal 
stämmer.
7  Här ser du ditt kundnummer och kundreferens/kostnadsställe som fakturan märks med.
8  Välj om leveransadressen har portkod eller nyckelbricka, fyll i eventuell portkod/telefonnummer,  
leveranshänvisning för budet och om det är möjligt att ta emot varor på pall.
9  Scrolla sedan ner och välj önskad fraktmetod.
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11  Välj betalningsmetod
12  Fakturaadress
13  Beställningsöversikt. 
14  Leveransadress
15  Klicka på Beställ för att slutföra beställningen.  
 
En orderbekräftelse med alla detaljer skickas nu till din e-post.
 
Tack för din beställning från Hygienshoppen Svenska AB. När din order är 
behandlad och skickad kommer vi skicka dig ett tracking-nummer som du 
kan spåra din order med. Du kan även kolla statusen på din order genom att 
logga in på ditt konto.
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Tack för att du handlar

på Hygienshoppen.se!


