Tilausta tehdessäsi on muutama kohta, joissa on hyvä seurata näitä ohjeita. Voit aina olla yhteydessä
myös sponsoriisi.
Huom! Käytä Google Chrome -selainta, sillä Mozilla, ja Explorer eivät toimi sivuston kanssa. Safari toimii
normaalisti, ja mobiililaitteet useimmiten.

1.


Kirjoita osoitteeksi www.kannaway.com/eu/xxxxxxx (Sponsorisi 7-osainen IDnumero.) Muista kirjoittaa eu, jotta pääset suoraan Euroopan kauppaan.



Valitse sitten Retail store jos tilaat tuotteita. (Jos olet liittymässä edustajaksi,
valitse 'Become a Brand Ambassador'.)

2.


Varmista, että edustajasi nimi näkyy yläkulmassa (jos ei, syötä linkki IDnumeroineen uudelleen).



Jatka sitten valitsemalla maaksi Suomi (jos tilaat Suomeen, jos olet
ulkomailla, valitse kyseinen maa.)

3.
Seuraavaksi tulee kahteen otteeseen ehtoja, jotka hyväksyt valitsemalla 'I Agree'.

4.


Sen jälkeen saavut kauppaan, selaa sivua kunnes löydät haluamasi tuotteen,
ja valitse ympyröity oranssi kanta-asiakkaan hinta, jolloin säästät reilusti.



(Kanta-asiakkuus ei velvoita muuhun, ja jatkotilaukset eivät ole pakollisia,
kanta-asiakkuuden pystyy katkaisemaan milloin tahansa.)

5.
Seuraavassa ikkunassa valitset 'Become a Loyal Customer'.

6.


Seuraavassa ikkunassa näet tuotteesi vielä korkeampaan hintaan,
klikatessasi rastin ruutuun kohdassa 'I understand that I will be placed on
Smartship...' ja valitessasi 'Checkout' , päivittyy kanta-asiakashinta
seuraavalle sivulle.



(Jos haluat lisätä muitakin tuotteita tilaukseesi, valitse ensin 'Continue
Shopping'.)

7. a)




Seuraavaksi näet päivittyneen kanta-asiakashinnan ylimpänä. (Jos olet
saanut lahjakortin, katso kohta b) ennen jatkamista eteenpäin!)
Alempana hintana näkyy loppusumma postikulujen jälkeen. Klikkaa
‘Checkout’, ja jatka kohtaan 8., jos sinulla ei ole lahjakorttia.

b)
Jos olet saanut lahjakortin, syötä lahjakortin koodi 'Enter Gift CardCode' -kohtaan
ja klikkaa 'Verify'. Hinta muuttuu välittömästi, katso kohta c).

c)


Alimpana näet päivittyneen hinnan postikuluineen.



Rastita ruutu 'I understand that the promo will be applied to first purchase
only...', ja jatka eteenpäin 'Checkout' -painikkeesta

8. a)











b)





Seuraavalla sivulla pääset syöttämään tilaajan tiedot. Maksuväliinenä voit
käyttää pankki- tai luottokorttia (valittuna valmiiksi; Pay with Credit Card).
(Jos haluat maksaa tilinsiirtona, ota yhteyttä sponsoriisi. Tämä on
hitaampi ja työläämpi maksutapa, joten emme suosittele "Pay with Bank
Wire" -vaihtoehtoa.)
Syötä tilaajan tiedot ilman ä- ja ö-kirjaimia (a- ja o-kirjaimina).
Syötä puhelinnumero muodossa +358 korvaten numerosi ensimmäisen
nollan.
Huom! Syötä tähän paketin vastaanottajan numero, sillä UPS toimittaa
paketit kotiovelle ja ilmoittaa numeroon hieman ennen paketin
saapumista.
Jos paketti lähetetään tilaajaan osoitteeseen, rastita ruutu 'Same as
Billing address'. Ja jatka sivun oikeasta alareunasta 'Continue' painikkeesta.
Jos taas paketti lähetetään eri osoitteeseen, niin jätä ruutu tyhjäksi ja
toimi b) -kohdan mukaan.

Syötä vastaanottajan nimi ja osoite, muista korvata ä- ja ö-kirjaimet.
Muista syöttää vastaanottajan numero ylempään kohtaan. Asiakastili
luodaan paketin vastaanottajan nimelle automaattisesti.
Jatka kohdasta 'Continue'.

9.
Seuraavaksi valitaan seuraavan SmartShipin tuotteet. Voit valita ensi kuulle jotain
tarpeellista, tai jos tiedät haluavasi perua tilauksen, suosittelemme valitsemaan
esimerkiksi yhden matkasalven.

10.






Sivun alareunasta näet seuraavan SmartShipin loppusumman. Toimituskulut
ovat 12,40€ kaikkiin tilauksiin.
Muistutamme asiakkaitamme joka kuun 2. päivä katkaisemaan tai
muuttamaan tilaukset, (saat myös muistutuksen sähköpostiisi 3 päivää
ennen)
Säädä SmartShip -päivä halutessasi uusiksi, se asettuu automaattisesti
kuukauden päähän (viimeinen valittava päivä on 25. ensi kuuta).
Valitse sitten 'Complete SmartShip setup' vihreällä pohjalla.

11.



Tarkista seuraavaksi onko osoitetiedot ja hinta oikein. (Jos ei, voit muuttaa
niitä oranssista 'Change Personal and Shipping Info' -kohdasta.)
Huomioi!! Paina 'Process Order' -painiketta vain kerran! Muuten tilauksia voi
lähteä kaksi (sivut päivitetään keväällä, jolloin korjataan nämä viat).

12.


Syötä korttitiedot.



Huom! Paina 'Pay Now' -painiketta jälleen vain kerran.



Sivu voi ladata hetken, joten odota rauhassa, sivun osoitteen vieressä tulisi
olla silloin pyörivä pieni kuvio. (Jos mitään ei tapahdu, voit painaa 'Pay Now' painiketta uudelleen. Jos maksu ei lähde vieläkään, ota yhteyttä
asiakaspalveluun tai sponsoriisi. )

13.


Kun näet tämän ikkunan, tilauksesi on onnistunut.



Saat sähköpostiisi salasanan, jolla pääset kirjautumaan omaan
Backofficeesi, ja muuttamaan tai perumaan jatkotilauksesi.



Saat sähköpostiisi myös ilmoituksen paria päivää ennen paketin toimitusta,
jossa arvioidaan toimituspäivä.



UPS ottaa yhteyttä puhelimitse toimituspäivänä hieman ennen toimitusta,
jolloin voi sopia myös mahdollisesti toisen päivän tai toimituksen jättämisen
johonkin lähellä olevaan pisteeseen. Jos et ole kotona, tai paketin toimitus
estyy muutoin, se yritetään toimittaa automaattisesti muutamana
peräkkäisenä päivänä.

Kiitos tilauksestasi, ja olethan yhteydessä sponsoriisi tuotteiden käyttötapaan
liittyen, jotta saat parhaan mahdollisen kokemuksen tuotteista.

