Nu slår vi upp portarna för vår nya webshop!
Välkommen till vår nya webshop som är designad för att förenkla dina inköp av sjukvårdsartiklar och medicintekniska produkter. Här möter du en helt ny sökmotor och du
har nu möjligheten att spåra dina sändningar online. Vår webshop har i dagsläget ett totalt sortiment på över 10 000 produkter, men är självklart anpassat för just dig när du loggar in.
Här kan du:


Se dina avtalade produkter till överenskomna priser



Se lagerstatus och beräknade leveranstider på beställningsvaror



Möjlighet att filtrera och förfina din sökning



Möjlighet att koppla flera kundnummer till samma användare



Möjlighet att själv administrera användare



Se dina gamla beställningsmallar – och självklart enkelt skapa nya



Leverera till engångsadresser



Se status på orders och spåra dina sändningar online

Välkommen till en ny värld!

Viktig information om inloggning för dig som är kund i vår nuvarande shop
Om du idag har ett, eller flera kundnummer hos Mediq behöver du skapa en ny användare i
Mediqs nya webshop. Se nedan hur du gör:
1. Gå till startsidan på webshop.mediq.se och klicka på
”Kund hos Mediq – första inloggningen i nya webshopen”:

2. Nu skall du fylla i dina vanliga inloggningsuppgifter från Mediqs ”gamla” webshop

Om du inte kommer ihåg dina inloggningsuppgifter, välkommen att kontakta
Mediqs Kundservice på 031-388 90 00

3. Nästa steg är att du skapar ditt unika användarkonto i vår shop.
Vänligen fyll i din e-postadress, ditt förnamn och efternamn.

Viktigt att notera: Den e-postadress du
väljer kommer bli din inloggning
(tillsammans med lösenord) och det är även
hit vi kommer att skicka orderbekräftelser.

4.

Klicka på ”SKAPA NYTT KONTO”

5. Du skall nu få ett mail från ”Mediqs Kundserviceteam”.
Öppna mailet och klicka på länken
”Klicka här”:

6. Du kommer nu till en sida där du skapar ditt eget lösenord.
När du valt lösenord trycker du på ”Byt lösenord”.

7. Klart! Du kan nu logga in med ditt nya lösenord.

Nu har du tillgång till Mediqs nya webshop och kan börja göra ditt första inköp!

Har du några frågor eller vill ha mer information gällande Mediqs nya webshop är du varmt
välkommen att kontakta din lokala säljare eller vår kundservice på telefon 031-388 90 00,
välj knappval 9, eller skicka mail till kundservice@mediq.com

Vill du börja handla?
Besök webshop.mediq.se

COMMITTED TO YOUR CARE

