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Seu raa me itä :

Verkkokaupan käyttöohje

Info Roobos - verkkokauppa:
Verkkokaupan aukioloajat:
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Maanantaista
perjantaihin: klo 13.00
- keskiyö Täydellinen
valikoima (kukat,
ruukkukasvit ja
tarvikkeet)
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Lauantai ja sunnuntai:
Avoinna koko päivän
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Maanantai - perjantai klo
05.00 - 11.00

Verkkokaupan toiminnot ja mahdollisuudet
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Verkkokaupan toiminnot ja mahdollisuudet
1.
1. Logo: Napsauttamalla tätä pääset verkkoportaaliin.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Voit valita painikkeista ylimmästä rivistä josta saatte näkyviin valikoimamme
a. Kukat: Valitse tämä painike, jos haluat nähdä kaikki ”Valikoiman” kukat.
b. Kasvit: Tämän painikkeen valitseminen näyttää kaikki kasviryhmät joita on valikoimassa
c. Tarvikkeet: Valitse tämä painike nähdäksesi täydellisen tarvikevalikoimamme. Täältä löydät
kaikki kukkakauppatarvikkeet, sekä ylellisen CST-Decorations mallistomme.
d. Kuivatut kukat: Täältä löydät kuivakukka valikoimamme.
e. Värjätyt kukat: Valitse tämä painike nähdäksesi koko värjättyjen kukkien valikoimamme.
f. Tarjoukset: Valitse painike tämä nähdäksesi parhaat tarjouksemme.
g. Qflor: Täältä löydät tällä hetkellä saatavilla olevan ainutlaatuisen valikoiman Qflor -tuotteita.
Näiden tuotteiden valikoima riippuu niiden saatavuudesta.
Filtterointi: Filtterointi painikkeilla voit suodattaa valikoimaamme valitsemasi perusteella.
Nämä ovat: ”Tuoteryhmät”, ”Tunnisteet”, ”Tuotteen korkeus”, ”Tuotteen leveys”, ”Valmistajat” ja
”Lajitteluperuste”. Kun napsautat hakutoiminnon vieressä olevaa punaista ristiä, poistat kaikki
valitsemasi suodattimet.
Hakutoiminto: Täällä voit etsiä kutakin tuotetta nimen mukaan kirjoittamalla muutama kirjain
tuotteen nimestä.
Kieliasetukset: Napsauta tätä vaihtaaksesi haluamasi kielen
Toimituspäivä: Tässä näet toimituspäivän
Profiili: Täältä löydät useita yhteenvetoja, kuten pakkaushistorian, tilaushistorian ja laskut.
Suosikit: Voit napsauttaa jokaisen tuotteen kohdalla sydäntä, jolloin tuotteesta tulee suosikki.
Löydät nämä suosikit aina täältä (jos ne ovat saatavilla).
Ostoskori: Täältä löydät yhteenvedon ostamistasi tuotteista. Kun napsautat ’Lähetä tilaus ’,
Voit tässä kohtaa välittää meille tilaukseen liittyviä lisätietoja tai kommentteja.
Tuotekuvat: Kaksoisnapsauta kuvia saadaksesi lisätietoja tuotteesta.
a. Jos viet hiiren tuotekuvan päälle, näet valokuvan suurennoksen.
b. Täältä näet lisätietoja tuotteesta, kuten saatavilla olevan astioiden määrä, pituus, miltä
puutarhalta tämä tuote tulee jne.
c. Arvostelut: Täältä näet, miten muut asiakkaat ovat kokeneet tämän tuotteen. Kun vierität
alaspäin, voit lukea kaikki arvostelut tästä tuotteesta.
d. Täällä voit vaihtaa tuotteidesi määrää käyttämällä ylä- ja alanuolia. Napsauta vihreää
tilauspainiketta ostaaksesi tuotteesi.
Täältä voit valita nippuja tai koko astian yhtä tuotetta
Huomaa, että napsauttamalla tilauspainiketta tuote tilataan suoraan viljelijöiltämme. Voit
peruuttaa tämän tilauksen itse 5 minuutin sisällä ostoskorissa. Risti oikeassa yläkulmassa palaa
valintanäyttöön.
e. Muut katsoivat myös: Täältä saatat löytää mielenkiintoisia tuotteita

2.
3. Jos sinulle tulee ongelmia tilauksesi aikana tai et löydä tiettyä tuotetta, ilmoitathan siitä meille.
4. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

