Menumat-verkkokaupan käyttöohje (päivitetty 2.7.2018)
Tervetuloa käyttämään Menumat Oy:n verkkokauppaa!
Voit selata tuotteitamme ilman kirjautumista verkkokauppaan. Ostoksia varten tarvitset joko asiakkaan
henkilökohtaisen verkkokauppatunnuksen tai myyjätunnuksen, jolla pystyt tilaamaan tuotteita useammalle
asiakkaalle. Tunnukset voit tilata verkkokaupasta kohdasta ”Tilaa tunnukset” tai ottamalla yhteyttä
Menumatin asiakaspalveluun (puh. 020 796 1550, s-posti: asiakaspalvelu@menumat.fi).

1. Siirry osoitteeseen https://verkkokauppa.menumat.fi

2. Kirjaudu sisään verkkokauppaan ruudun oikeasta yläreunasta. Voit myös siirtyä ruotsinkieliseen
verkkokauppaan klikkaamalla Ruotsin lippua.
Mikäli sinulla ei ole vielä verkkokauppatunnuksia, klikkaa sivun oikealta alareunasta Omat tiedot kohdasta ”Tilaa tunnukset” ja lähetä yhteystietosi. Menumatin asiakaspalvelu luo tunnukset ja
ottaa sinuun yhteyttä yhden arkipäivän sisällä.

3. Voit selata kaikkia myytäviä tuotteita kohdasta ”Kaikki tuotteet” tai tuoteryhmittäin esim. pelkkiä
pääruokia ja sen alta liha-/kala-/kanaruokia jne.
Oikeasta yläpalkista voit tarkastella asiakkaan viimeisimpiä tilauksia (ja uusia niitä).
Mikäli sinulla on käytössä ns. myyjätunnukset (osto-oikeus useammalle asiakkaalle), voit vaihtaa
asiakasta, jolle haluat ostaa tuotteita.

4. Selatessasi tuotteita pystyt rajaamaan näytettäviä tuotteita tarvittaessa erityisruokavalioiden
perusteella klikkaamalla yläreunasta tarvittavat rajaukset. Huomaathan, että vähälaktoosisten
tuotteiden osalta näytetään luonnollisesti myös täysin laktoosittomat tuotteet.
Näet oikealla puolella tuotteiden hinnan/sopimushinnan (HUOM: vain mikäli Menumat laskuttaa
tuotteet suoraan asiakkaalta) ja pystyt lisäämään tuotteita ostoskoriin klikkaamalla ”Osta”.
Huomioithan, että nykyään osa Menumatin tuotteista (esim. juhla-ateriat, jäätelövalikoiman
tuotteet ja kauppatuotteet) laskutetaan aina asiakkaalta ja niiden hinta näytetään aina
verkkokaupassa.

5. Klikkaamalla tuotteen nimeä saat auki tuotekortin, jossa näet kyseisen tuotteen tarkemman kuvan,
kuvaustekstin tuotteesta ja erityisruokavaliomaininnat. Voit myös klikata auki tuotteen tarkemman
tuoteselosteen. Tuotteen alapuolella näet valikoiman samantyyppisistä tuotteista, joita
asiakkaamme ovat myös valinneet.
Oikealla näet tuotteen hinnan ja klikkaamalla ”Osta” saat lisättyä tuotteen ostoskoriin. Pystyt myös
lisäämään useamman samanlaisen ruoan ostoskoriin muuttamalla lukumäärää, esim. 1 --> 2.

6. Kun olet valinnut haluamasi tuotteet, pääset tekemään tilauksen loppuun klikkaamalla ruudun
oikeasta yläreunasta ”Ostoskori”-kuvaketta.

7. Ostoskorissa pystyt vielä muuttamaan tilaamiesi tuotteiden lukumäärää. HUOM: Pääruokien
vähimmäistilausmäärä on aina vähintään 12 kpl. Muista kuitenkin muutosten jälkeen painaa
alareunasta ”Päivitä muutokset” -nappia.
Halutessasi voit myös vielä poistaa tuotteita klikkaamalla oikealta ”Poista”.
Mikäli et ole tyytyväinen ostoskorin sisältöön ja valitsemiisi ruokiin voit myös poistaa kaikki valinnat
painamalla ”Tyhjennä ostoskori”.
Pääset eteenpäin klikkaamalla ”Siirry tilaamaan”.

8. Kassasivun yläosassa näet tilauksen yhteenvedon ja hintaerittelyn.

9. Kassasivun alaosassa näet yhteystietosi ja voit halutessasi syöttää tilaukselle sähköpostiosoitteen ja
puhelinnumeron. Mikäli sähköpostiosoite on syötetty, lähetetään tilauksesta vahvistus annettuun
osoitteeseen.
Näet myös asiakkaan toimitusosoitteen ja Lisätietoja-kohdassa voit tarvittaessa lisätä tietoja
tilaukselle (esim. viite).
Sivun alareunasta voit valita seuraavan mahdollisen tai halutun toimituspäivän ja painaa sen
jälkeen ”Vahvista tilaus” -nappia, jolloin vahvistat tilauksen. Tällöin tilaus lähtee Menumatille.

10. Seuraavaksi sinulle näkyy vielä tilausvahvistussivu, jossa on tilauksen yhteenveto.
Verkkokaupassa ei voi muuttaa/peruuttaa tehtyjä tilauksia.
Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Menumatin asiakaspalveluun joko puhelimitse 020 796 1550
tai sähköpostilla asiakaspalvelu@menumat.fi

11. Kohdassa ”Viimeisimmät tilaukseni” voit tarkastella tilaushistoriaa ja uudistaa aikaisempia
toimitettuja tilauksia klikkaamalla ”Katso tilausta”.
Verkkokaupassa ei voi muuttaa/peruuttaa tehtyjä tilauksia.

12. Mikäli haluat uusia joku tietty aiempi toimitettu tilaus, klikkaa ”Uudista”.

13. Mikäli sinulla on ns. toimistokohtaiset myyjätunnukset verkkokauppaan, kohdassa ”Vaihda
asiakasta” voit valita listalta asiakkaan, jolle haluat tehdä tilauksen – valitse alasvetovalikosta
haluttu asiakas ja klikkaa ”Vaihda asiakas”. Muistathan, että asiakasta vaihtaessasi mahdollisen
edellisen asiakkaan ostoskoriin kerätyt tuotteet tyhjentyvät automaattisesti.

Mahdollisissa ongelmatilanteissa Menumatin asiakaspalvelu auttaa mielellään. Tavoitat meidät
puhelimitse numerosta 020 796 1550 ja sähköpostilla osoitteesta asiakaspalvelu@menumat.fi.

Hyviä ostoshetkiä Menumatin verkkokaupassa!

