QUICKGUIDE

Sådan bestiller du
hurtigt og nemt varer
på webshoppen

Bestil via vores webshop

Login
Du logger ind på Mediqs webshop med dit brugernavn og kodeord ved at klikke på ”login”
knappen øverst til højre på forsiden af mediqdanmark.dk.

Husk dit brugernavn og kodeord er personligt. Du kan til
enhver tid ændre dit brugernavn og kodeord, til næste
gang du handler hos os. Dette gør du efter log-in under
”Mit Mediq”.

Mit Mediq
Når du er logget ind, giver ”Mit Mediq” dig overblikket over hele din ordrehistrorik, både de ordrer
du har bestilt via webshoppen og på mail, og de ordrer som er bestilt pr. telefon.

Genbestillingsliste
Her har du et overblik over de produkter, du tidligere har bestilt. Genbestillingslisten er altid opdateret, og du
kan også bestille dine varer herfra. Ved at klikke på den orange stjerne
ved hver vare kan du tilføje
og fjerne varer fra listen. Hvis stjernen er udfyldt,  findes den allerede på Genbestillingslisten.
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Login på webshoppen

Mit Mediq
Min profil
Her kan du bl.a. ændre dit password og brugernavn og vælge, om du vil se priserne eksl. eller inkl.
moms.
Ordrehistorik
Se alle dine bestillinger, samt leveringsdato.
Kontooversigt
Her finder du dine regninger, både de betalte og ikke betalte, samt en saldo over dit udestående
beløb. Desuden kan du downloade og udskrive dine fakturaer.
Tilbud
Her bliver du præsenteret for de tilbud, der kører på shoppen i øjeblikket.
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Bestil dine varer

Gå til varekurv for at færdiggøre dit køb, når du har fundet
alle dine produkter
I kurven har du overblik over din bestilling, og kan tilføje eller slette varer. Er der varer du har glemt, kan
du altid gå tilbage til din genbestillingsliste eller søge via søgefunktion eller gå via katalog og tilføje flere
varer til kurven. Når du er færdig med at bestille varer, er det en god idé at kontrollere, at dine angivne
leveringsoplysninger er korrekte.
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Bestil dine varer

Ønsker til levering
Ønsker du, at din pakke stilles ved fx personaleindgang sætter du ✔ved ”Flexlevering” og skriver ”stilles
ved personaleindgang” i tekstfeltet.
Ønsker du en anden leveringsadresse, end den normale, sætter du ✔ ved ”Anden leveringsadresse”, og
angiver herefter adressen.

Følg din vare
Herefter klikker du på ”Fortsæt”, og du bliver mødt af en kvittering over bestilte varer.
Når du har færdiggjort din bestilling, modtager du en ordrebekræftelse med forventet afsendelsesdato.
Du vil som hovedregel modtage din pakke 1-3 dage efter din bestilling.
Når pakken sendes fra vores lager, modtager du en email med et Track & Trace nummer, så du online kan
følge din pakkes aktuelle leveringsstatus.
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Bevillingskunde

Første gang du bestiller varer
Mit mediq
Under ”Mit Mediq” finder du en oversigt over dine bevillingsvarer. På diabetes kan der være bevilliget
varegrupper*, hvorimod der på andre områder er bevilliget specifikke varer med varenumre.
Sådan gør du
1.

Klik på den vare eller varegruppe, du ønsker at bestille. Du bliver nu ført over til det specifikke produkt.
Hvis det er en varegruppe, ser du nu de forskellige produkter du kan bestille indenfor varegruppen.

2. Skriv det ønskede købsantal i den hvide box – og klik herefter på ”Køb”.
3. Gå til varekurv for at færdiggøre dit køb, når du har fundet alle dine produkter. I kurven har du overblik
over din bestilling, og kan tilføje eller slette varer.

Genbestillingslisten

* Du skal selv vælge det specifikke produkt
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Kontakt os
Vi vil gerne skabe et sikkert og trygt
samarbejde med vores kunder
Har du brug for hjælp til at bestille dine varer på
webshoppen, er du velkommen til at kontakte vores
kundeservice. Vi står altid klar til at hjælpe og vejlede vores
kunder, hvad enten det drejer sig om rådgivning ved køb af et
produkt, eller særlige krav til levering og fakturering.

Kundeservice på mange måder

Det er vigtigt for os, at vores kunder oplever det er nemt at kontakte os. Derfor
er vi tilgængelige på flere kanaler.

Bevilling og privat bruger
Tlf.: 3637 9130
Lægepraksis, speciallæge og privathospital
Tlf.: 3637 9110
Institution/hjemmepleje, hospital og industri
Tlf.: 3637 9100
Reception
Tlf.: 3637 9200

Lægepraksis, speciallæge og privathospital
E-mail: prof@mediqdanmark.dk
Fax: 3637 9123
Institution/hjemmepleje, hospital og industri
Email: prof@mediqdanmark.dk
Fax: 3637 9123

Chat mediqdanmark.dk

9998-1000-0221/4 07.03.2018

Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 16.00
Fredag: kl. 8.00 - 15.00
Helligdage og weekender lukket

Bevilling og privat bruger
Email: kundeservice@mediqdanmark.dk
Fax: 3672 8322
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