B E TA L I N G

Online bestilling i
WWW.ELSTEDSKOLEFROKOST.DK

Forside

Indkøbskurven viser, hvad der er
valgt, og hvor meget du skal betale.
Her er der også mulig at lave en
udskrift af det bestilte.
Tryk på knappen ”Til Betaling” for
at betale med dankort
Vælg ”betalingsmetode” og tryk
næste.
Indtast Kortnummer, udløbsdato
samt verifikationskode (CVV2) for
dit kort og tryk ”BETAL”
Hvis du er NY BRUGER:
Den bestilte mad vil blive udleveret
sammen med mælken via dukseordningen på bestillingsdagen.

Tryk her ”Opret ny bruger...”

Har du allerede en adgangskode:
Tryk her ”LOGIN”
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Opret dig som bruger

Bestil Mad

Du skal være oprettet som bruger for at bestille online.
1.

Vælg ”Opret ny bruger”

2.

Udfyld felterne og tryk på
”Opret”

3.

Det er vigtigt, at du indtaster korrekt e-mail , da den
anvendes til ordrebekræftelse

•

Log ind, tryk MADBESTILLING og vælg barn

Det er muligt at ændre oplysningerne efterfølgende ved at vælge ”Min Konto”. Har du glemt
din adgangskode, kan det genbestilles ved login.

Opret dine børn

Når du er oprettet som bruger,
skal du oprette dit/dine
barn/børn .
1.

Indtast barnets navn

2.

Vælg Institution
(Institution styrer hvad
du kan bestille online)

3.

Vælg klasse

4.

Tryk på ”Opret” for at
godkende indtastningen

Det er muligt at ændre oplysningerne efterfølgende ved at
vælge ”Mine Børn”.

•

Bestil: Der kan bestilles mad indtil midnat dagen før og 4 uger
frem.

•

Er deadline overskredet, eller har du allerede bestilt, er menuen grå.

•

Når du har valgt den ønskede menu, vælg ”Læg i kurven”.

•

Du kan eventuelt udskrive en oversigt over det bestilte. Husk at
vælge liggende papir for at få hele menuen udskrevet.

•

Når du er færdig med at bestille til dine børn vælg
”Indkøbskurven”

