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Handla i Securitas webbshop

Hur går jag tillväga för att handla i shopen? 

Du kan handla i shopen på två sätt, antigen som inloggad användare (fakturering sker 
mot Securitas centralt, kostnadsställe 4-siffrig kod skall alltid uppges) eller som 
privatperson och då som ej inloggad användare. Personalköp ersätts av privatköp mot 
kort alternativt faktura.

Inloggad användare  

En inloggad användare erhåller alltid Securitas centrala fakturaadress och samtliga 
inköp skall kostnadskonteras. 

Följande skall registreras när du startar ett konto.

Din e-mailadress måste vara från Securitas alternativt Jourmontör.

�1



onsdag 11 januari 2017

Ej inloggad användare (privatperson) 

Du kan nu köpa och betala dina produkter direkt på securitas.topline.se 

När du har handlat klart går du till kassan. Du behöver inte skapa ett konto utan fyller i 
dina uppgifter i kassan. Du kan välja att betala med kreditkort, internetbank eller faktura.

Handla i shopen 

Du hittar sortimentet under fliken ”Hela profilsortimentet”

När du klickar på en produkt kan du få mer information kring produkten samt få upp en 
större bild. Under fliken information hittar ni mer informationen kring produkten.

När du väl bestämt dig för en av produkterna klickar du på knappen ”Beräkna pris / 
Beställ” nu kommer du få skriva i antal samt eventuellt välja storlek.

När du är nöjd klickar du på kundkorgen som ligger längs upp på sidan. Som 
privatperson behöver du inte logga in utan gör de val som presenteras när du väl har 
tryckt på kundkorgen.

Frakt 

Som inloggad användare uppger du ditt kundnummer på posten som betalning för din 
frakt. Privatpersoner debiteras 75:- inklusive moms (60:- exklusive moms)

Leveranstid 
Normal leveranstid är inom två arbetsdagar. Kontakta oss gärna när ni önskar snabbare 
leverans.

Erbjuder ni andra produkter än det som finns på hemsidan? 

Vi kommer gärna med förslag och ideér på andra profilprodukter om ni önskar. Kontakta 
Anna Hellsten anna@topline.s eller ring 033-205900.

�2

http://securitas.topline.se
mailto:anna@topline.s


onsdag 11 januari 2017

Allmänna villkor 

• Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. En beställning bekräftas alltid 
genom en orderbekräftelse.

• Faktura 30 dagar (interndebitering sker mot kostnadsställe) Privatköp sker mot faktura, 
kreditkort eller internetbank.

• Inga faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller liknande förekommer.

• Kontakta kundservice omgående när en leverans innehåller skadade eller felaktiga 
varor. Returnera aldrig varor utan att först kontakta kundservice.

Kontaktuppgifter 

Adress, Topline Profil AB, Badvägen 1, 51831 Sandared

Telefon: 033-205900

Mail: order@topline.se
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