Så här fungerar Qvilltex.se
Medlemskap
För att kunna handla och beställa varor på Qvilltex.se måste du vara medlem. Medlemskapet är helt gratis och du registrerar dig genom att klicka
på länken ”Bli medlem” uppe till höger (vid inloggningsformuläret). När ditt
konto är skapat loggar du in med den e-postadress och det lösenord du angav. För att sedan logga ut använd knappen i högra hörnet ”Logga ut”.
E-butiken
E-butiken kommer du till genom att klicka på länken ”E-butik” i menyn. Väl i
e-butiken finns en kategorilista med vilka produktkategorier som finns. Väljer du att titta i en kategori klickar du på namnet och då visas alla produkter
som finns i produktkategorin. För att läsa mer om produkten klicka på produktbilden, eller ”Detaljer”. Därefter visas en utförligare information.
Lägga produkter i kundvagnen
Observera att du måste vara medlem, och inloggad, för att kunna handla,
och således också för att kunna lägga produkter i kundvagnen. Är du inloggad och önskar att lägga produkten i kundvagnen klickar du på knappen
”Köp”. Innan du klickar på knappen ”Köp” kan du välja antalet på produkten.
Antingen anges mängden i st. eller /m. Exempelvis broderiband är en typisk
vara som anges per meter. Ange hur många meter du vill beställa. (Tänk på
att det endast går att beställa hela meter!)
Produkten hamnar nu i din kundvagn. Du kan handla vidare, elle gå till kassan. Genom att gå till kassan kan du bekräfta din beställning men du kan
också ändra i din kundvagn. Antingen ändra antalet eller ta bort produkter.
Kassan
Har du handlat klart är det dags att bekräfta din order. Det finns ett fält att
skicka med en kommentar med din order. Den är frivillig om du har några
önskemål. Därefter väljer du betalningssätt och om du godkänner köpvillkoren. Klicka sedan på ”Skicka beställning” genom att bekräfta ordern och
skicka den. Det kommer visas en bekräftelse och notera uppgifterna som
presenteras vid detta tillfälle.
Väljer du att betala med förskottsbetalning, betala in via bankgiro eller postgiro enligt instruktioner vid bekräftelsen, så kommer din order behandlas så
fort pengarna har nått mottagaren.

Mitt konto
Genom att klicka på ”Mitt konto” uppe vid kundvagnen kan du redigera din
uppgifter, om du vill ändra adress eller liknande. Klicka då på ”Ändra mina
uppgifter”. Har du någon gång lagt en order kommer din senaste order
också visas. (Observera att status på order inte garanteras vara korrekt
beroende på hur administratören använder systemet.)
Händelser
Under händelser presenteras de mässor Qvilltex kommer att befinna sig på.
Dessutom presenteras här också kurser vi håller i. (Om dessa officiella.)
Kontaktmöjligheter
Under länken ”Om Qvilltex” visas våra kontaktuppgifter. Har du frågor finns
också ett kontaktformulär där ni kan fylla i era frågor eller önskemål.

