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BRUGERVEJLEDNING - www.Coba.dk  

Dette er en brugervejledning der viser hvordan man bruger vores nye hjemmeside. 
Skulle du mod forventning støde ind på noget der ikke er nævnt i denne brugermanual, står vi klar til at 
rådgive dig via chatten på hjemmesiden, e-mail eller telefon (se i bunden). 

Opret konto 

Først skal du oprette en konto. 
Dette gør du ved at trykke Opret konto  

 

 

 

 

 

 

 

Derefter trykker du igen opret konto og kommer ind på en side, hvor du skal udfylde alle dine 
informationer og trykke gennemføre.  
 
Herefter modtager du en e-mail med dine kontooplysninger. Hvis du ikke automatisk er logget ind efter at 
have oprettet kontoen. Skal du logge ind (læs næste afsnit). 
 

Log ind 

Du logger ind ved at klikke på Log ind i øverste højre hjørne (samme sted som når du skal oprette konto). 

Derefter indtaster du dit valgte brugernavn og kodeord og trykker Log ind: 

• Indtast brugernavn i form af e-mailadresse 
• Indtast kodeord (du selv har valgt) 

 

http://www.coba.dk/
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Find/bestil varer i webshoppen 

Der er to måder, du kan finde varer du søger på hjemmesiden. 

• Ved at bruge menuen til at klikke ind på den kategori produkterne høre under 
• Eller ved at søge i søgefeltet øverst på siden (Her kan du søge efter produkter ved at indtaste 

varenummer eller en del af produktets navn) (Bemærk hvis det er en specifik størrelse af et produkt 
du søger, da skal du venligst søge på produktets navn og derefter vælge variant under produktet) 
 

Via menuen kan man finde alle produkter. Menuen er sat op med hovedmenuer og underkategorier 
og/eller filtreringsmuligheder. Trykker man på tilbehør i hovedmenuen, kan man derefter filtrere tilbehøret 
alt efter hvad man leder efter. 

I eksemplet herunder har vi trykket på først Ovne  så Konvektionsovne  og derefter har vi mulighed for 
at filtrere efter hvilken slags konvektionsovn vi søger. 

 

 

Søgefeltet øverst på siden er en god mulighed, til hurtigt at finde en specifik vare man søger på 
hjemmesiden. Man kan vælge at søge ved, at skrive ord der kendetegner produktet eller produktets 
varenummer.  

 

Vigtig info: I tilfælde af man ikke kan 
finde produktet via søgefeltet bedes man 
søge det via menulinjen, da det kan være 
tilfældet at det er navngivet anderledes 
på hjemmesiden.  

Se i højre side eksempel – hvor der blevet 
skrevet afspænding i søgefeltet og 
trykket på forstørrelsesglasset/søg. 
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Produktvisning: 

• Alle priser på hjemmesiden er uden moms 
• I tilfælde af tilbud på et produkt, vil dens tilbudspris stå øverst og dens normale pris vil stå under 

prisen samt være overstreget. 
• Antal er for-udfyldt som 1 stk., hvis du ønsker flere af samme vare, bedes du justere på antallet 
• Føre musen over produktet eller klik på billedet for at se større version af billedet 
• Via menuen til højre for produktet kan du læse om produktet, dens specifikationer eller hente 

dokumenter om dens features m.m. 
• Under produktet finder du relaterede produkter – det er en god ide at tjekke om der noget 

relaterende som du gerne vil have med 
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Sådan bestiller du varer via webshoppen 

For at bestille et produkt skal du angive antal og klik på Læg i kurv 

• Nogle produkter fås i forskellige varianter, hvor du bedes angive hvilken variant/størrelse du ønsker 
inden du trykker læg i kurv 

Når du har lagt alle de produkter du ønsker at bestille i kurven, klikker du på kurven øverst til højre og 
derefter på ”bestilling” 

• Du kan også klikke på ”se indkøbskurv” for at være sikker på det rigtige er kommet med 

 

Når du er kommet ind på siden ”Bestilling” skal du sørge for, at alle oplysningerne er korrekte 

• Tjek om dine kontaktoplysninger er korrekte, om alle varer er korrekte osv. 

Derefter trykker du ”Gå til bestilling”  

 
 

Herefter kommer du ind på den sidste side, hvor du skal tjekke om dine oplysninger er korrekte, vælge 
betalingsmetode og acceptere handelsbetingelser.  

• Når du har gjort dette, trykker du Gennemfør bestilling og vi modtager ordren med det samme 
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Generel info 

• Helt øverst (på forsiden) når du går ind på hjemmesiden finder du: 
o ”Hvem er vi” – hvor du kan klikke for at læse mere om Coba Ovne  
o Du kan klikke på” opskrifter” for at se eksempler på madlavning med UNOX ovne 
o Under ”Betingelser” kan du læse mere om salgs- og leveringsbetingelserne 
o Ved at trykke på ”Kontakt” kan du skrive en mail til os ved at udfylde formularen 

 
• Nederst på alle siderne finder du: 

o De sociale medier du kan følge os på (blot klik på dens Ikon på siden og du vil komme hen 
til vores side på det specifikke medie) 

o Kontakt-informationer – telefon, adresse m.m. 
o Under ”Information” nederst på forsiden finder du en række punkter du kan læse mere om, 

ved blot at klikke på dem – f.eks. klik på ”handelsbetingelser”, hvis du gerne vil læse dem. 
o Tilmelding til vores nyhedsbrev (Hvor du en gang imellem vil modtage nyheder, tilbud 

m.m.) – dette anbefales at gøre da vi løbende vil sende bl.a. rigtig gode tilbud ud  
 


