Den store medlemsguide
For at blive medlem hos Kulinarisk Sydfyn kræver det nu at du har en Konto på vores hjemmeside.
Hvad gør den konto?





Du kan styre dit antal af medlemskaber
Sætte en fast betalings adresse
Sætte en fast leverings adresse
Følge alle de ordrer du har hos os
Hvordan laver du så den konto?
1. På vores hjemmeside vælger du ”Min Konto” oppe i menulinjen.

2. Du kommer nu til en side med 3 muligheder
a. Logge ind på din konto hvis du allerede har en
i. Når du har logget ind, kommer du direkte til punkt 10
b. Registrere til en konto
i. Når du har registreret, kommer du direkte til punkt 10
ii. Du får endvidere en bekræftelsesmail tilsendt til din e-mail adresse
c. Gendanne dit kodeord hvis du har glemt det
i. Tryk på dette link og gå til punkt 3
d. Vi gør opmærksom på at da vi lavede den nye hjemmeside fik alle vores daværende
brugere lavet en bruger og tilsendt mail om dette. Hvis du ikke kan huske denne kode, så
brug den her funktion!
i. Hvis siden fortæller dig at din mailadresse er i brug, er det dermed fordi at vi har
lavet din bruger til dig og tilsendt dig informationen omkring denne, da den nye
side gik i luften.

3. På den næste side indtaster du dit brugernavn ELLER din e-mail adresse, hvis du ikke kan det første,
indtaster du altså blot den anden.
a. Tryk derefter på ”Glemt Adgangskode?”

4. Når du har indtastet din e-mail adresse/brugernavn, vises denne grøøne boks over teksten.
a. Hvis den melder fejl, er det fordi at burgernavnet eller e-mail adressen IKKE er i brug og du
skal derfor oprette en bruger på din e-mail adresse i stedet.
i. Se i det tilfælde punkt 2
ii. Ellers gå til punkt 5

5. Du modtager nu en mail fra ”Kulinarisk Sydfyn” med emnet ”Nulstil password til Kulinarisk Sydfyn”
a. Hvis denne ikke er i din indbakke, så tjek din spamfolder.
i. Mailen vil ankomme inden for 5 minutter af at du har trykket på knappen i punkt 4.

6. I mailen er der et link ”klik her for at indtaste din kode”
a. Tryk på dette

7. Du bliver nu ledt til Kulinarisksydfyn.dk hvor du kan indtaste din nye kode for din bruger.
a. Indtast den nye kode i begge felter
b. Tryk ”Gem”

8. Når du har trykket gem siger den at dine indstillinger er gemt
a. Tryk herefter på ”Min Konto”

9. Indtast nu din e-mail adresse og din nye adgangskode i log ind felterne og tryk på ”Log Ind”

10. Du er nu logget ind og du kan redigere din bruger internt samt har overblik over dit abonnement.
a. Du kan her på siden
i. Redigere din konto
ii. Se dine abonnementer
iii. Redigere din fakturerings adresse
iv. Redigere din leveringsadresse

11. Når du nu er logget ind, kan du frit gå i shoppen og købe dit medlemskab, uden problemer.
12. Du vil snarest muligt få tilsendt dit medlemskort.

