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Tuotteen omalla sivulla:
1. Valitse haluamasi toimitustapa:
Lataus (pdf-tiedosto) tai
Postitus (painettu paperinuotti)
2. Kirjoita haluamasi kappalemäärä
3. Klikkaa Lisää ostoskoriin
-painiketta
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Kun haluat maksaa tilauksesi, pääset ostoskoriin joko sivun oikeasta yläkulmasta tai
vihreän bannerin Näytä ostoskori -linkistä.
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Ostoskori-sivulla
1. Voit poistaa haluamasi tuotteen tilauksestasi punaisesta
rastista
2. Muuttaa tuotteiden kappalemäärää, jonka jälkeen klikkaa
Päivitä ostoskori -painiketta
3. Kirjoittaa mahdollisen alennuskoodin, jonka jälkeen
klikkaa Käytä alennuskoodi -painiketta
4. Lopuksi klikkaa Siirry kassalle -painiketta
Huom. Jos ostoskori sisältää vain digitaalisia Lataus (PDF)
-tuotteita, Ostoskori yhteensä -laatikossa ei näy Postitus- ja
käsittelymaksutietoja.
Jos ostoskorissasi on postitettavia tuotteita (Postitus (paperi) -nuotit tai lahja- ym. esineet), postitus- ja käsittelykulut
sekä toimituskululaskuri on näkyvissä.
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KASSA-SIVU:

Jos tilaus sisältää ainoastaan
digitaalisia Lataus (PDF) -tuotteita:
Kassa-sivulle on mahdollista
kirjoittaa vain laskutustiedot.
Tilauksesi-yhteenvetolaatikossa
toimituskulut eivät ole näkyvissä,
koska emme peri toimituskuluja
ladattavista tuotteista.

Muissa tapauksissa:
Kassa-sivulle on mahdollista kirjoittaa
sekä laskutus- että toimitustiedot.
Tilauksesi-yhteenvetolaatikossa näkyvät
tilauksen postitus- ja käsittelykulut.

Paytrail-maksutapa:

Laskutus:

Tilatessasi ladattavia tuotteita, saat
pdf-tiedoston latauslinkin sähköpostiisi heti onnistuneen maksusuorituksen
jälkeen.

Kun valitset maksutavaksi laskutuksen,
saat latauslinkit tilaamiisi ladattaviin
tuotteisiin vasta, kun olemme hyväksyneet tilauksen (kahden arkipäivän
kuluessa).

Voit maksaa tilauksesi verkkopankissa
tai maksukortilla.

Lähetämme laskun antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Kuitenkin, jos lasku menee Kirkon Palvelukeskukseen, lähetämme sen verkkolaskuna Kirkon palvelukeskukseen.
Kirjoitathan seurakuntasi verkkolaskutustiedot ja mahdollisen oman viitetunnuksesi Tilauksen lisätiedot -kohtaan.
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KASSA-SIVULLA:

1. Jos et ole vielä kirjoittanut mahdollista alennuskoodiasi, voit tehdä sen
sinisen palkin Klikkaa tästä ja kirjoita
alennuskoodisi -linkistä
2. Kirjoita Laskutustiedot
Maksaessasi Paytraililla:
Kirjoita tähän ne yhteystiedot, jotka
haluat näkyvän tilausvahvistuksessa/kuitissa. Voit halutessasi ilmoittaa tilauksellesi myös erillisen toimitusosoitteen.
Valitessasi laskutus-maksutavan:
Kirjoita tähän laskutustiedot, lähetämme laskun antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Jos haluat verkkolaskun, kirjoita tähän verkkolaskutuksen yhteystiedot,
niin lähetämme verkkolaskun.
Jos haluat tilauksesi toimitettavan
eri osoitteeseen, ilmoita se alempana Toimitus eri osoitteeseen? -kohdassa.
3. Toimitus eri osoitteeseen?
Jos haluat tilauksesi toimitettavan
eri osoitteeseen, klikkaa rastia Toimitus eri osoitteeseen -kohdassa, jolloin
pääset kirjoittamaan toimitusosoitteen.
4. Tilauksen lisätiedot
Tässä voit antaa lisätietoja koskien
esim. tilauksesi toimitusta.
Kirjoita tähän kenttään tilauksesi
verkkolaskutustiedot esimerkin mukaisesti.
Voit myös tarkistaa seurakuntasi
verkkolaskuosoitteen linkistä aukeavasta pdf-tiedostosta.

6. Hyväksy toimitusehdot
Klikkaa rasti ruutuun
Olen lukenut ja hyväksyn toimitusehdot.
Voit lukea toimitusehdot linkistä.
7. Klikkaa
Lähetä tilaus
-painiketta

5. Valitse maksutapa
Paytrail tai Laskutus
Huom. laskutuslisä 2,00 e.

Kiitos tilauksestasi!

