
Välkommen till
nya Tingstad.se
Via Tingstads e-handel kan du enkelt:

- Handla utan kö, öppet dygnet runt!                    

- Se din köphistorik

- Söka efter produkter

- Handla från hela Tingstads sortiment

- Se erbjudanden



1. Information.
Tingstad.se är skapad för att effektivisera ditt inköpsarbete. Målet är att frigöra tid åt dig och din verksamhet 
genom att samla allt du behöver på ett ställe som är öppet dygnet runt, året runt med lösningar som underlättar 
ditt inköpsarbete.

SÖKFÄLTET
Du kan snabbt och enkelt 
söka fram produkter genom 
att använda vår sökfunktion. 

HUVUDMENYN
Här hittar du våra 
produktkategorier. 
Under teman hittar 
fokusområden som vi 
vill uppmärk-samma 
dig som kund om. 

Logga in
Loggar du in som kund kan 
du se era priser och 
sortiment. Här hittar du era 
prislistor och profiltryckta 
produkter.

KUNDSERVICE
Här hittar du svar på 
vanliga frågor samt 
kontaktuppgifter till 
oss. 

Du även kan ställa 
frågor till oss via vår 
chatt under kontorstid.
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2. Hitta rätt produkt.
När du är inloggad finns det olika sätt att hitta dina produkter:

SÖKFÄLTET
Du kan enkelt söka efter 
produkter i sökfältet.

KÖP
Du kan överallt där du ser en 
artikel fylla i antal och klicka 
på knappen ”Köp”.

TILLVAL & 
ALTERNATIVA ARTIKLAR
Klicka på knappen med tre 
streck för att se passande 
tillvalsartiklar.

MINA SIDOR
När du är inloggad hittar du 
alla dina listor under ”Mina 
Sidor”. Exempelvis 
”Favoritlistor”, Prislista och 
”Köpta artiklar”

”FAVORITLISTOR”
Skapa listor för olika 
ändamål. Klicka på hjärtat för 
att skapa ny lista eller lägga 
till produkter i befintlig lista.
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VÄNSTERMENYN
Till vänster under Mina Sidor 
hittar du viktiga kategorier 
som Köpta artiklar, Min 
Prislista, Favoritlistor etc.



3. Redigera dina favoritlistor.
När du är inloggad finns det möjlighet att redigera dina egna listor:

LÄGGA TILL ARTIKEL
Du kan enkelt lägga till 
artikel.

NAMN PÅ LISTAN
Skriv valfrittnamn på listan

DINA FAVORITLISTOR
Skapa listor för olika ändamål. Klicka 
på hjärtat (    ) som finns på varje 
produkt för lägga till produkten i en 
ny lista eller i befintlig lista.

ÄNDRA ORDNINGEN
Du kan ändra ordningen på 
artiklarna efter dina egna 
önskemål.

SPARA
När du har redigerat klart 
listan klickar du på spara



4. Ytterligare produktinformation.

Klicka på produktbilden för att få ytterligare 
information om produkten, t.ex.  större bild 
samt rekommenderade tillvalsartiklar eller 
förslag på alternativ. 

För att beställa vald artikel fyller du i önskat 
antal och klickar på knappen ”Köp”. Därefter 
visas en grön ruta som talar om att produkten 
lagts till i din varukorg.
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5. Snabbvarukorg.
Klickar du på kundkorgen i högra hörnet får du 
en snabb överblick vad din order innehåller. 

Här kan du även ändra antal, ta bort artiklar, 
annullera beställningen, spara som egen lista 
eller gå vidare till kassan.

För att se ordern i sin helhet klickar du på 
knappen ”Till varukorgen & Kassan”.
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6. Din varukorg.
I detta steg kan du se över din order ifall det är 
något som du missat. Du kan lägga till och ta 
bort produkter genom att trycka på knapparna 
för plus och minus. 

Du hittar även information om ”Kostnader”, 
t.ex. totalt ordervärde, moms, frakt och 
eventuella FTI-avgifter.

För att komma vidare till kassan – tryck på 
knappen ”Gå till kassan”. x
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7. Tingstad tipsar.
I detta steg ger vi dig tips på populära 
produkter som du kan komplettera din order 
med. 

För att avsluta din order – Gå vidare till nästa 
steg genom att trycka på knappen ”Nästa”.
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Här väljer du leveransadress. Har du fler än en 
leveransadress dyker alternativen upp till 
höger. 

För att bekräfta och skicka din order fyller du i 
fältet ”Er referens” och klickar på knappen 
”Slutför”. 

För att få en orderbekräftelse skickad till din 
mejl fyller du i din mejladress i fältet ”E-
postadress orderuppgifter” innan ordern 
godkänns. Den mejl som anges kommer 
sparas till nästa ordertillfälle. 

8. Orderavslut.
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Tack för att du handlar 
från Tingstad.se
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.

mailto:kontakt@tingstad.se
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