KÄYTTÖOHJE

Faban verkkokauppa

Faban verkkokauppa toimii osoitteessa webshop.faba.fi
1. Yleistä
Uusi verkkokauppa korvaa vanhan SonniShopin. Verkkokaupan tuotevalikoimaan kuuluvat
sonnin siementuotteet sekä tarvikkeita. Sonnin siementä tilaavat asiakkaat, joilla on karjaa.
Asiakasvastaavat ja jalostusasiantuntijat tilaavat asiakkaiden puolesta sonnin siementä
seminologien tai asiakkaiden säiliöihin.
Säiliöttömät tai kirjautumattomat asiakkaat eivät voi kuitenkaan tilata siementuotteita, vaan
tilattavat tuotteet rajoittuvat tarvikkeisiin.
2. Kirjautuminen ja käyttäjätunnukset
Asiakkaan kirjautuminen: Jos asiakkaalla on viljelijätunnus, voi hän kirjautua suoraan
niillä tunnuksilla verkkokauppaan. Asiakastilin käyttäjätunnus ja salasana ovat sama
viljelijätunnus ja salasana, jolla hän kirjautuu esim. MinunMaatilani.fi-ohjelmistoon.
Jos asiakkaalla ei ole karjaa ja hän haluaa ostaa vain tarvikkeita, rekisteröityy hän
sähköpostiosoitteella.

3. Tuotevalinnat
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Verkkokaupan tuotteet on jaoteltu lypsykarjan, lihakarjan ja tarvikkeiden mukaan.
1. aloita valitsemalla yläkategoriasta haetko siementä lypsyroduille, liharoduille vai haluat
tutustua tarvikkeisiin.

Avautuvasta alasvetovalikosta voit valita rodun.

Tuotteiden rajaus ominaisuuksien mukaan
Voit rajata tuotenäkymää vasemmalla olevan rajaustyökalun avulla. Voit rajata tuotteelle
ominaisuuksia NTM, hinnan, ominaisuusryhmän, indeksien ja alkuperämaan mukaan.

Tuotteiden lajittelu
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Voit lajitella tuotteet valitsemalla lajitteluominaisuudeksi NTM-arvon, nimen, hinnan tai
kantakirjanumeron

Tuotteen tiedot
Näet tuotteesta sonnin nimen, isän ja emänisän, tuse- ja ei-tuse hinnan.
Pikakatselupainikkeella saat lisätietoa tuotteesta. Katso koko arvostelu vie sinut NAV:in
sivuille. Klikkaamalla kuvaa, saat sanallisen arvion tuotteesta

Tuotteen lisääminen suosikiksi
Tuotteen hinnan perässä olevalla sydämellä voit merkitä tuotteen suosikiksi. Käytä
suosikki-toimintoja esimerkiksi tilanteessa, jossa et halua vielä tilata tuotetta, mutta haluat
että se jää muistiin hyvänä tuotteena. Voit myös jakaa (ehdottaa) suosikkiasi sähköpostilla
toiselle henkilölle.

4. Tuotteiden tilaaminen
Tuotteen valinta ostoskoriin
OSTA-painikkeella siirrät tuotteen ostoskoriin. Siemenannokset myydään pääsääntöisesti
4. kappaleen erissä, poikkeuksina suomenkarja, jersey sekä liharotuiset
puhdasjalostukseen.
HUOM! Jos tuotteesta löytyy normaalisiementä sekä sekstattua siementä, näkyvät
molemmat vaihtoehdot ja niitä molempia tarjotaan automaattisesti. Jos haluat vain toista,
muista nollata miinusmerkillä se siemen, jota et halua lisätä ostoskoriin.
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6. Tuotteiden toimitus
Siementuotteita sisältävät tilaukset toimitetaan aina ensisijaisesti kotiinkuljetusreitillä.
Pelkkä tavaraa sisältävä tilaus toimitetaan postitse. Tavarat, jotka tilataan siementilauksen
yhteydessä, toimitetaan ensisijaisesti valitun kotiinkuljetusreitin mukana.

