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 Î Handla var som helst  
och när som helst  

 Î Ta del av kampanjer

 Î Se vad andra i din bransch köper

 Î Få hjälp via vår live chat

 Î Se köphistorik och skapa 
favoritlistor

 Î Se bild på vad du handlar

 Î Se priser på 30.000 produkter

 Î Returnera smidigt online

Inspiration & Tips
Få inspiration från andra verksamheter i din 
bransch och ta del av våra smarta guider kring ex. 
materialval och hur du uppnår bäst resultat med 
våra produkter

Håll koll på dina utgifter
Du ser summa i din varukorg innan du checkar 
ut och ett klick bort hittar du dina tidigare 
beställningar. Full kontroll över dina utgifter.  

Hitta rätt produkt för dig
Vi har för närvarande 30.000 artiklar som du lätt 
hittar genom sorteringsfunktion och med hjälp 
av sökrutan. På din branschsida hittar du unikt 
framtagna produkter för din verksamhet. Kika på 
våra temasidor där vi samlar inspiration, tips och 
produkter kring ett visst koncept. 
Dessutom ser du förslag på vad andra i din 
bransch handlar av oss. 



Kampanjer & nyheter
Missa inte våra kampanjer och nyheter.
Vi märker tydligt upp nya produkter och 
erbjudanden. 
Vill du vara säker på att inte missa något 
erbjudande registrerar du dig för vårt 
e-nyhetsbrev.

Produktinformation
Ibland behöver man veta mer om produkten. 
Exempelvis information om miljöpåverkan 
eller skyddsinstruktioner för starka kemikalier. 
Våra produkter är uppmärkta med relevanta 
märkningar, exempelvis olika miljömärkningar.

Tillvalsartiklar
Till din produkt finns det flera andra artiklar 
som är perfekt att komplettera med. Dessa 
presenterar vi på ett smart sätt för dig på vår 
e-handel
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Besök vår hemsida och 
klicka på LOGGA IN  sedan 
AKTIVERA.  
Du får ett lösenord till din 
e-post och kan upptäcka nya 
Tingstad direkt

Har du ytterligare frågor är du alltid
välkommen att mejla oss på
kontakt@tingstad.se.
Du kan även ringa vår kundtjänst på
nummer 031-707 20 00 alternativt
chatta med oss alla vardagar klockan
08.00-16.30.

Det tar bara 
1 minut 
att komma 
igång.

http://www.tingstad.com

