
Vi har öppnat 10.3. vår nya webbutik, som vi hoppas ska betjäna våra kunder på ett 
allt bättre och modernare sätt.  Adressen är den gamla bekanta rodakorsbutiken.fi.   
   
Att registrera sig  

Viktigt! ! I den nya webbutiken ändras sättet att registrera sig. Varje avdelning 
ska skapa nya användarkoder.   För registreringen behövs en e-postadress och 
avdelningens kundnummer.  Vi bifogar till meddelandet en lista över avdelningarnas 
kundnummer.   

Vi rekommenderar att avdelningens eventuella allmänna e-postadress används.  
Registrering är nog möjlig med vilken e-postadress som helst, bara kundnumret är 
i kännedom.  Avdelningen kan också registrera flera e-postadresser under samma 
kundnummer.  Endast den person som gett det rätta kundnumret registreras som 
avdelningens beställare.  
 
Genom att följa registreringsanvisningarna försäkrar du dig om att du kan beställa 
produkter via avdelningsvyn, där produkterna finns till rabatterat avdelningspris.  
Via den här vyn kan du beställa kampanjmaterial samt organisationsprodukter, som 
inte syns i överblicksvyn.  

Närmare registreringsanvisningar finns på sidan 2.

Nya betalningssätt 

I vår nya webbutik erbjuds betalningstjänsten av OP Checkout.  Betalningsalterna-
tiven är finska webbanker, de vanligaste bank- och kreditkorten samt MobilePay.  
Produkter kan också beställas från webbutiken med av OP erbjuden 
Collector-faktura, vilket förutsätter att er avdelning har ett FO-nummer.  På grund 
av de nuvarande villkoren krävs för att faktura ska erhållas stark identifiering med 
nätbankskoder.  
 
Om du har frågor, hoppas vi att du i första hand ta kontakt per e-post 
myynti@redcross.fi.  Våra resurser är begränsade och därför hoppas vi på tålamod, 
vi behandlar meddelandena i den ordningsföljd de kommer in.  
 
 
Vårliga hälsningar, 
 
Röda Korsets webbutiksteam  

Röda Korsets butik förnyas!



Följ instruktionerna när du loggar in för första gången.

1.Klicka på “logga in”: 1.Klicka på “logga in”: 

2. Klicka på “skapa ett konto”: 

3. Fyll i all information. Fyll i avdelningens namn i fältet “företagets namn” (Till exempel FRK 
Tammerfors avdelning) OBS! Se till att du fyller i din egna avdelningens kundnummer. Den här 
e-postadressen och lösenordet är din inloggningsinformation. Slutligen klicka
 “Skapa ett konto”. Efter registreringen kontrollerar vi din information och skickar
registreringsbekräftelse inom 5 dagar via epost. 


