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Astrup Kundeportal
Materialbutikken på nett!
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Vi har mye på menyen!
Gjennom Astrup Kundeportal får du tilgang til vår nye
nettbutikk og hele vårt lagerførte produktsoriment.

24/7

Velkommen til Astrup Kundeportal, og en kort introduksjon til vår nettbutikk!

Som en del av Astrup Kundeportal har du også tilgang til vår nettbutikk. I Astrup Netthandel kan du enkelt bestille materialer
fra vårt rikholdige lager - når det måtte passe deg best!

Gjennom Astrup Kundeportal kan du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestille materialer fra vår nettbutikk
Bestille kapping av bolt, emnerør og profiler
Se din tidligere ordrehistorikk
Sjekke status på dine bestillinger
Spore forsendelsen
Hente frem kopier av dine bestilte materialsertifikater
Se dine tidligere fakturaer
Etablere dine egne innkjøpslister

Hvordan kommer jeg i gang med Astrup Netthandel?
•
•
•
•

For å kunne handle i vår nettbutikk må du være registrert som kunde hos Astrup AS.
Er du kunde av Astrup AS, men ønsker nå din egen innlogging til Astrup Netthandel, sender du e-post til netthandel@astrup.no.
Dersom du allerede har brukernavn og passord til vår tidligere nettbutikk, kan du fortsette å handle i den nye butikken med
samme innlogging som du har benyttet tidligere.
Her er URL-adressen til vår nettbutikk: https://kundeportal.astrup.no

Hvordan logger jeg meg inn i Astrup Netthandel?
•
•
•

Fra vår nettside astrup.no velger du menyen Tjenester og så Astrup Kundeportal. du kan også skrive https://kundeportal.astrup.no
Klikk så Logg inn og benytt det brukernavnet og passordet du har fått tilsendt, alternativt det du har benyttet tidligere.
Bruk Glemt brukernavn eller passord-funksjonen dersom nødvendig.

Hva bør jeg vite før jeg starter å handle?

Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom innholdet under Viktig informasjon før du handler. Her beskriver vi forhold som har
betydning for hvordan du bestiller materialer på korrekt måte. Du får blant annet informasjon om bestillingsenheter i forhold til prisenheter, hvordan
du velger at du ikke ønsker varesertifiktat, hva er grensen for minstefakturabeløp, emballasjevalg og fraktpriser.
Under menyen Om Astrup Kundeportal finner du også svar på en del relevante spørsmål om vår nettbutikk (FAQ)

Har du spørsmål om Astrup Kundeportal, eller din bestilling i nettbutikken, send e-post til netthandel@astrup.no eller ring 93 20 03 86.

Hvordan velger jeg materialer og produkter?

Velg materiale og produkt fra menyen til venstre, eller fra produktkategori vist med bilde. Skriv ønsket antall og legg varen i handlekurven
ved å trykke Enter, eller på Handlekurv-ikonet. Du vil til enhver tid se gjeldende Total-beløp i Handlekurven.

Vær oppmerksom på hva standard lagerlengde er på produktet du bestiller. Lagerlengde varierer og fremkommer som en del av produtbeskrivelsen.
Bestiller du et antall som ikke tilsvarer en hel enhet, vil systemet automatisk runde opp til nærmeste hele enhet. I eksempelet vist under er
lagerlengden 3000 mm, og bestillingsenheten er Meter. Du må da i dette tilfellet bestille i nærmeste hele antall Meter (3-6-9-12-15 osv). Ønsker du
annen lengde, må du bestille kapping av enheten. Alle materialer som kan kappes er merket med ikonet
. Se beskrivelse på neste side.

Kapping av bolt, emnerør og profiler

Vi tilbyr kapping av bolt, emnerør og profiler i aluminium, metaller, rustfritt stål og plast.
For alle materialer som har ikonet
, tilbyr vi kapping. Legg materialet i handlevognen og trykk deretter på
Skriv inn ønsket lengde per kappet emne, og antall kappede emner.

.

I kommentarfeltet for hver varelinje i handlekurven kan du skrive inn dine kommentarer til kappeoppdraget.

Tilriggingskostnader og pris per mm kapp påløper. Dette er synlig, og vil justere seg i forhold til dimensjon og antall emner.
Vi tar forbehold om at medgått materiale vil kunne variere i forhold til bestilt kappeoppdrag.
NB! Det må påregnes inntil 2 dager ekstra leveringstid ved kappeoppdrag.

Dele på midten

Dersom du ønsker å få delt emnet kun på midten, kan du trykke på knappen
dimensjon, da dette gjøres automatisk. NB: Dette gjelder kun for å dele emnet 1 gang.

. Du trenger da ikke å oppgi antall eller

Preging

Når vi kapper et emne, kan vi samtidig prege inn produsenten sitt Batchnummer. Ønsker du dette, må du huske å angi dette per kappet emne
ved å huke av Preges.

Pris for preging er minimum kr. 150,00. Dersom du ønsker preging av flere enn 10 emner for 1 varenummer, koster dette kr 15,00 per emne
utover de 10 første.

Kappebiter fra vårt Kappelager

Dersom det finnes kappede emner av produktet, vil dette synliggjøres på denne måten:
Trykk på knappen for å se antall og dimensjon av hva vi har av kappede emner for det bestemte varenummeret. Det er også mulig å kappe et
tidligere kappet emne ytterligere, så fremt ønsket mål ikke er under minimumslengde for kapping.
Når du har lagt ønsket emne i Handlekurven, kan du trykke på knappen

som beskrevet over.

Se hele Handlekurven

Klikk på Til kasse eller Totalt beløp NOK for å se hele Handlekurven. Her kan du skrive inn din egen Ordrekommentar (NB: maks. 40 tegn)
Du kan også lagre og navngi Handlekurven som din egen Innkjøpsliste som raskt kan hentes frem senere. Smart dersom dette er produkter
du handler regelmessig. Dersom du har glemt noen produkter kan du klikke på Fortsett å handle for å legge til flere produkter.

Kontroll og endring av Ordreinformasjon

Når du klikker Gå til kassen kommer du til siden for kontroll og eventuell endring av din Ordreinfomasjon. Alle felt som er merket* må fylles
ut. Dersom du ønsker å hente varene ved vårt lager må du huke av for dette. Forventet leveringsdato vil fremkommen, men denne er ikke å
forstå som endelig bekreftet leveringsdato. Du kan også endre og lagre leveringsadressen til annen leveringsdresse enn normaladressen, eller
velge andre lagrede leveringsadresser ved å benytte nedtrekksmenyen under Velg.

Salgs- og leveringsbetingelser

For å fullføre bestillingen må du huske å huke av for at du har lest og akseptert våre standard Salgs- og leveringsbetingelser.

Foreløpig ordrebekreftelse

Når du har akseptert betingelsene og trykket Neste, vil du få opp en foreløpige ordrebekreftelse. Den endelige ordrebekreftelsen vil du etter
kort tid motta i e-post etter at vi har kontrollert bestillingen. Ønsker du å gjøre endringer trykker du på Tilbake-knappen.
Er bestillingen korrekt trykker du på knappen Plasser ordre, og din bestilling er bekreftet.

Les gjerne Spørsmål & Svar under menyen Om Astrup Kundeportal før du kontakter oss på netthandel@astrup.no, eller ringer 93 20 03 86.

FREMTIDENS INDUSTRIPARTNER

Kontakt ditt nærmeste salgskontor for komplett leveringsprogram og pristilbud.
HOVEDKONTOR/LAGER
Astrup AS, Oslo
Postboks 8 Haugenstua,
N-0915 Oslo
Haavard Martinsens vei 34,
N-0978 Oslo
Tlf.: 22 79 15 00
E-post: astrup@astrup.no

SALGSKONTORER
Astrup AS, Skien
Rødmyrjordet 13,
N-3735 Skien
Tlf.: 48 99 88 95
E-post: skien@astrup.no
Astrup AS, Stavanger
Luramyrveien 40,
N-4313 Sandnes
Tlf.: 51 32 51 80
E-post: stavanger@astrup.no

Astrup AS, Bergen
Postboks 2434 Drotningsvik,
N-5828 Bergen
Leirvikflaten 3,
N-5179 Godvik
Tlf.: 55 50 61 80
E-post: bergen@astrup.no
Astrup AS, Trondheim
Vestre Rosten 85,
N-7075 Tiller
Tlf.: 92 67 96 05
E-post: trondheim@astrup.no

Astrup AS, Ålesund
Lerstadveien 545,
N-6018 Ålesund
Tlf.: 70 15 36 60
E-post: aalesund@astrup.no

Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015
Astrup AS er pre-kvalifisert Achilles-leverandør, Id 15580
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