Hvordan bestiller jeg produkter?
1. Gå direkte til nettbutikken og handle det du ønsker uten å måtte registrere deg. Du kan
også registre deg med en brukerkonto på Min konto (øverst til høyre) for å slippe å legge
inn faktureringsdetaljer og adresse for hvert kjøp:

2. Klikk deg inn på «Produkter» i menyen øverst og velg ønsket produkt, eller søk etter
produkt i høyre kolonnes søkefelt

3. Velg ønsket produkt, for eksempel: Kunstkalender og velg den røde «Kjøp» knappen:

4. Klikk på den røde knappen: «Vis handlekurv»:

5. Her er du inne i handlevognen og kan evt legge inn Kupongkode:2BOK17 for rabatt ved
kjøp av 2 eller flere bøker, eller Kupongkode: 2PUS17 for 2 eller flere puslespill før
«Oppdater handlekurv» knappen velges.

6. Deretter velges «Fortsett til kassen» og «Kasse» siden dukker opp. Her kan du velge å
logge deg inn (hvis du er registertert som kunde) eller fylle ut faktureringsdetaljer. NB! Om
du har samme postadresse som faktureringsadresse, er det viktig å fjerne «haken» på
«Sende til annen adresse»?

7. Etter at alle obligatoriske felt er fylt ut, så klikker man på «Send ordre»

Du vil da
motta en

ordrekvittering med «Takk for din bestilling», fra Munn og Fotmalende.

8. Munn og Fotmalende vil behandle din ordre så raskt som mulig.
Du vil motta en mail med bekreftelse når den er ferdig behandlet og at «Bestillingen din er på
vei» per post.

9. Vi legger en faktura sammen med din bestilling med 3 ukers forfall. Vi ber dere vennligst
oppgi faktura nummer ved betaling enten via nettbank, telegiro, brevgiro eller annet til
kontonummer: 7874.06.01643.

Returrett:
Hos Munn- og Fotmalende Kunstnerers Forlag AS kan du enkelt bytte eller returnere en vare. Bare ta
kontakt med oss på telefon: 22 50 81 80, eller e-post: post@mfkforlag.no og vi vil finne
returordningen som passer best for din forsendelse. Slik unngår du kostnader.

Tusen takk for at du handlet hos oss og velkommen tilbake

