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Sådan handler du på hjemmesiden:
På www.knudedan.dk kan du handle rense og rengøringsmidler samt 
rekvisitter

Du skal være oprettet som kunde, og have modtaget et login, når du 
handler varer i jeres sortiment.

På siden www.knudedan.dk/da/omshoppen kan du blive oprettet som 
bruger af shoppen. Du kan også kontakte vores kundecenter på 
ordremodtagelse@knudedan.dk eller tlf. 43692422 hvis du vil have et 
login til din konto tilsendt.

http://www.knudedan.dk
http://www.knudedan.dk/da/omshoppen
mailto:ordremodtagelse@knudedan.dk


Når du har login til hjemmesiden: Din bruger

Min konto

favoritter

Bestil et login til hjemmesiden ved at 
kontakte vores kundecenter. Med et login 
kan du:

● Oprette favoritvarer der hurtigt kan 
lægges i kurven

● Se dine sortimenter
● Give andre brugere mulighed for kun 

at købe fra sortimentet
● Se tidligere ordrer
● Handle med de betingelser du 

normalt har hos Knud E. Dan A/S Varekort: Tryk på ♥ ved siden af KØB 
knappen, for at se som favoritvarer

Dine betingelser når du handler hos 
Knud E. Dan A/S

https://knudedan.dk/da/Kontaktos


Sådan handler du på hjemmesiden:

Vælg varer

Vis kurven
Log-in

Søg vare



vælg antal og klik 
på Køb - for at 
lægge varer i 
kurven

Varer uden for sortiment 
vil ikke have en køb knap, 
hvis du er begrænset til 
kun at købe 
sortimentsvarer.
Ønsker du varer uden en 
køb knap kan du skrive 
det på ordren senere.

 

Se varerne i dit 
sortiment

OBS! priser er ikke dagspriser eller tilbud af nogen art.



Sådan afslutter du ordren:

Klik på “indkøbskurven” og 
derefter på Levering.

Hvis du vil tjekke din bestilling 
inden du afslutter ordren skal du 
klikke på Indkøbskurv.

OBS! priser er ikke dagspriser eller tilbud af nogen art.



Tjek adresser og skriv noter til 
kundecenteret
Tjek om faktura og leveringsadresse er 
korrekt.

Vælg en anden leveringsadresse ved behov.

Indtast din ordre reference og eventuelle 
noter til vores kundecenter nederst på siden. 

Her kan du også skrive hvis du vil købe en 
vare der ikke er i dit sortiment. 



Godkend og gå til betaling
Til slut skal du accepteret vores salgs- 
og leveringsbetingelser. Du kan se 
betingelserne ved at klikke på øjet.

Klik på “Fortsæt til betaling” og din ordre 
vil blive sendt til vores kundecenter.

God fornøjelse.


