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1. Välj din kundroll 

 
När du kommer in i 
webbshoppen för första 
gången: 
 
• Välj att gå in i butiken 

antingen som 
företagskund eller 
privatkund. 
 

• En cookie kommer 
sedan ihåg ditt val till 
nästa gång du går in i 
butiken.  
 

• Anm: Du kan byta 
kundroll när som helst 
med navigeringsmenyn 
högst upp. 
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2. Översikt – startsida 

Alla produkterna 
finns på tre olika 
ställen. 
• I rullgardinslistan 

under 
”Produkter”. 

• Genom att klicka 
på 
kategorirutorna. 

• Eller under 
”Snabborder”. 

 

Du kan alltid återgå till 
startsidan genom att 
klicka på Iron Mark.  

 
 

Gå direkt till 
erbjudanden eller 
kampanjer genom att 
klicka på rutorna. 
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3. Översikt – informationsmenyer 
 
Uppe i det högre hörnet 
hittar du alltid en 
informationsmeny. Här 
kan du välja: 
• Ditt språk. 
• Att logga in med dina 

företagsuppgifter. 
• Valuta. 
• Att kontakta oss. 
• Att gå till din 

kundvagn. 
• Att söka efter vissa 

produkter. 
 

 
Längst ner på alla sidor 
kan du hitta användbar 
information, prenumerera 
på våra nyhetsbrev och 
se våra kontaktuppgifter.  
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Innan du loggar in eller 
registrerar dig som kund 
kan du inte se dina 
återförsäljar-/NSC-priser, 
men du kan utforska 
sortimentet. 
 
• Du loggar in genom att 

klicka på ”Logga 
in/Registrera konto” 
uppe i högra hörnet på 
sidan. 

 
• För att se 

konsumentpriserna 
klickar du på 
”Privatkund”. 
 

• Det rekommenderade 
återförsäljarpriset syns 
också om du loggar in 
som företagskund. 

 

4. Inloggning – allmän info 
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5. Inloggning 

Om du redan har ett 
registrerat konto: 
  
• Fyll i din e-postadress 

och ditt lösenord. 
 

• Tryck på ”Logga in”. 
 
• Tryck på ”Glömt 

lösenord?” om du 
inte kommer ihåg 
dina 
inloggningsuppgifter. 
Du får ett e-
postmeddelande från 
oss efter en kort 
stund. 
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6. Registrering 

Det finns fyra olika kundroller att välja på om du är ny i webbshoppen. 
 
• Återförsäljare: om du är anställd på ett av Volvos återförsäljningsställen och köper åt 

firman. 
 

• NSC/Corporate: om du är anställd på något av Volvos nationella säljföretag (National 
Sales Company, NSC) eller om du är anställd på Volvo HQ och köper åt firman. 
 

• Annan: om du arbetar på en annan agentur eller annat företag med koppling till 
Volvo. 
 

• Privatkund: om du köper för personligt bruk. 
 

• Välj din kontotyp och följ momenten därefter. 
 

Volvo Car Lifestyle Collection –                   www.collection.volvocars.com                                 2015 
ett samarbete mellan Brandon och Volvo Car Group 

                                     



6.1. Registrering – privatkund och annan 

Om du vill skapa ett 
privat konto för 
personligt bruk:  
 
• Fyll i dina uppgifter 

och klicka på 
”Spara”.  
 

• Genom att registrera 
dig kan du spåra 
dina beställningar 
och se din 
orderhistorik när du 
loggar in. 

 

Om du är anställd på ett 
företag som inte är 
återförsäljare eller NSC 
men ändå vill handla i 
företagssyfte, följer du 
samma process som för en 
återförsäljare eller NSC, 
eller väljer att registrera ett 
nytt företag om ditt inte är 
med på listan. . 
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6.2 Registrering – återförsäljare 

Om du är anställd hos 
en Volvo Car-
återförsäljare: 
  
• Välj ditt land. 
 
• Välj sedan ditt land 

från listan eller sök 
med textrutan. 
 

• Du kan inte ändra 
företagsinformation
en, bara skapa en ny 
användare. 
 

• Klicka på 
”Registrera nytt 
företag” längst ner 
på listan för att 
skapa ett nytt 
företag. 
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6.2 Registrering – återförsäljare 

• Fyll i alla fält som 
måste fyllas i. 

 
• När du är färdig 

klickar du på 
”Spara” för att 
slutföra 
registreringen. 
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6.2 Registrering – återförsäljare 

Du får ett e-
postmeddelande från 
oss som meddelar om 
ditt konto har 
godkänts. När det är 
godkänt följer du 
länken för att aktivera 
ditt konto, och sedan 
kan du börja handla. 
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6.3 Registrering – NSC/Corporate 

Om du är anställd på 
ett av Volvo Cars 
nationella säljföretag 
(NSC) eller om du 
jobbar på Volvo Car 
Corporation och köper 
i företagssyfte. 
  
• Välj ditt land. 

 
• Välj sedan rätt 

företag på listan 
eller genom att söka 
efter det.  
 

• Du kan inte ändra 
företagsinformation
en, bara skapa en ny 
användare. 
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6.3 Registrering – NSC/Corporate 

• Fyll i alla fält som 
måste fyllas i. 

 
• När du är färdig 

klickar du på 
”Spara” för att 
slutföra 
registreringen. 
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6.3 Registrering – NSC/Corporate 

Du får ett e-
postmeddelande från 
oss som meddelar om 
ditt konto har 
godkänts. När det är 
godkänt följer du 
länken för att aktivera 
ditt konto, och sedan 
kan du börja handla. 
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7. Ditt konto 

När du har loggat in visas ”Mitt 
konto” på informationsmenyn 
överst på sidan.  
Genom att klicka där kan du: 
 
• Ändra dina personuppgifter 

och se beställningar som är 
kopplade till ditt konto. 
  

• Du kan även ändra ditt 
lösenord. 
 

• Företagsspecifik 
information, som 
faktureringsadress, kan bara 
ändras genom att man 
kontaktar oss. 
Leveransadress kan läggas 
till eller tas bort här eller 
under utcheckning. 
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8. Ordertyp – Snabborder 

Snabborder är ett enkelt och 
snabbt sätt att göra dina 
beställningar. Genom att klicka 
på ”Snabborder” ser du alla 
kategorier samtidigt på en rad.  
 
• Klicka på en av kategorierna 

för att se dess produkter. 
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8. Ordertyp – Snabborder 

Alla produkter i den valda 
kategorin visas på en rad, och 
du kan enkelt se lagernivåerna 
och fylla i de antal du önskar. 
 
• När du är färdig klickar du 

på ”Lägg till i kundvagn”. 
 

• Välj en annan kategori och 
upprepa processen om du 
vill lägga till fler produkter i 
kundvagnen från en annan 
kategori. 
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9. Ordertyp – efter kategori 

Alla produkter och kategorier 
kan hittas med hjälp av 
rullgardinslistan uppe i det 
vänstra hörnet.  
Du kan också komma åt dem 
via startsidan.  
 
• Klicka på en viss kategori 

för att utforska dess 
innehåll. 
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9. Ordertyp – efter kategori 

I nästa steg ser du alla 
underkategorier.  
 
• Klicka på en viss 

underkategori för att 
utforska dess innehåll. 
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9. Ordertyp – efter kategori 

 
Klicka på den produkt du är 
intresserad av. 
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9. Ordertyp – efter kategori 

 
• Välj antal och klicka på ”Lägg 

till i kundvagn” när du är 
färdig.  
 

• Du kan zooma in på bilden 
genom att placera 
muspekaren över bilden. 
 

• Nu när du är inloggad ser du 
korrekt pris, beroende på 
vad du har för kundroll. Du 
bör också kunna se 
konsumentpriset. 
 

• Även tillgänglighet för 
produkten visas. 
 

• Volvo-artikelnumret visas 
också om du vill kopiera 
numret och beställa 
produkten genom PULS. 
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10. Gå till kundvagnen  

 
När du har valt produkter 
färdigt gör du följande, oavsett 
om du har gjort en snabborder 
eller beställt efter kategori: 
 
• Tryck på ”Till varukorgen” 

för att börja checka ut.  
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11. Översikt av kundvagn  
 
I översikten kan du ändra 
antal eller ta bort produkter 
innan du fortsätter 
utcheckningen. Om ändringar 
har gjorts: 
 
• Klicka på ”Uppdatera 

varukorg”. 
 
• Fortsätt genom att klicka 

på ”Checka ut”.  
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11. Översikt av kundvagn  

 
Uppe i högra hörnet i 
översikten hittar du ett urval 
av användbara verktyg. 

 

 
Om du har en kupongkod 
anger du den här för att få 
del av din rabatt. 

 
Här skriver du in vart du vill 
ha din order levererad, så att 
du kan se 
leveransalternativen och 
kostnaden per alternativ. 

 
Se din 
ordersammanfattning 
här. 

 
Om du levererar till ett 
land där tullavgift 
tillkommer, kan du 
använda det här 
verktyget för att göra en 
tulluppskattning. 
Brandon tar inte ut 
tullavgift, det är upp till 
myndigheterna på varje 
lands marknad. 
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12. Utcheckning – faktureringsadress 

 
Börja med att välja korrekt 
faktureringsadress. 
 
• Klicka på ”Fortsätt”. 
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12.1 Utcheckning – leveransadress  

 
Välj rätt leveransadress, 
eller välj att ange en ny. 
 
• Klicka på ”Fortsätt”. 
 
• Du kan alltid gå tillbaka 

till föregående moment 
genom att klicka på 
”Tillbaka”. 
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12.2 Utcheckning – leveransmetod  

 
Välj den leveransmetod du 
föredrar. Om du levererar 
till ett land som har 
alternativet Volvo Parts, så 
levereras din order 
kostnadsfritt.  
 
• Klicka på ”Fortsätt”. 

 
• Du kan alltid gå tillbaka 

till föregående moment 
genom att klicka på 
”Tillbaka”. 
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12.3 Utcheckning – betalningsmetod  

 
Välj den betalningsmetod 
du föredrar. 
 
• Klicka på ”Fortsätt”. 

 
• Du kan alltid gå tillbaka 

till föregående moment 
genom att klicka på 
”Tillbaka”. 
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12.4 Utcheckning – betalningsinformation  

 
I det här momentet är det 
mycket viktigt att du 
skriver in i det markerade 
fältet om du vill märka din 
order på något särskilt sätt. 
  
Informationen som anges 
här kommer att synas på 
din faktura. 
 
Exempelvis kan du fylla i 
intern avdelning, ett 
inköpsordernummer etc. 
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12.5 Utcheckning – bekräfta order  

 
Se till i det sista momentet 
att all orderinformation är 
korrekt. 
 
• Läs servicevillkoren och 

markera i rutan om du 
godkänner dem. 
 

• Avsluta med att klicka på 
”Bekräfta” så läggs din 
order. 

 
• En orderbekräftelse 

skickas till dig kort efter 
att vi har mottagit din 
order. 
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