
Vejledning til køb i online webshop
KEN STORKØKKEN A/S

Tlf.: 86 24 84 00

Side 1 af 2

Når du er kommet ind på kenstorkoekken.
dk, starter du med at logge ind.

Hvis du ikke har en bruger, gå da til trin 6.

Du kan også gennemføre købet uden at 
lave en bruger eller logge ind.

Du logger ind ved at skrive dit brugernavn 
og dertilhørende adgangskode.

Hvis du har glemt brugernavn eller 
adgangskode, kan du få dine oplysninger 
tilsendt vi mail. Dette gøres ved at trykke 
på ”Glemt adgangskode”.

For at oprette en bruger skal du trykke på 
knappen ”Opret dig her”.

Nu skal du indtaste oplysninger om dig og 
dit firma.

Når alle informationer er givet, tryk da på 
knappen ”Opret mig som kunde”, 
hvorefter du kommer hen på ”Min side”.

Når du er logget ind, kan du søge efter 
de ønskede produkter. Du kan enten gøre 
dette via søgefeltet eller tilgå dem via 
vores webshop.
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Side 2 af 2

Når du har fundet det ønskede produkt. 
Ligger du det i din kurv, ved at trykke på 
knappen ”Køb”.

Når dette er gjort, vil du kunne se at der er 
blevet tilføjet et produkt til din kurv.

Hvis du ønsker at afslutte købet, tryk da på 
indkøbskurven.

Nu har du to muligheder, enten ”vis ind-
købskurv”, hvor du vil blive præsenteret for 
varerne i din indkøbskurv.

Du kan også ”Gå til kassen”, hvor du så vil 
komme frem til betalingssiden.

Når du har udfyldt bestillingsoplysningerne, 
skal du give din accept af handelsbetingel-
serne.

Dernæst skal du trykke på den blå bjælke, 
hvor der står ”Afslut køb”.

Du har nu afsluttet dit køb, og din ordre vil 
blive behandlet i vores system.
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