
Velkommen til
Care-shoppen

F O R E N E D E C A R E

Din genvej til hygge, velvære og spændende oplevelser



For at gøre det nemt beboere og pårørende at tilkøbe ydelser 
har vi lavet en inspirerende digital butik som hedder care-shop. 

I denne lille folder har vi kort beskrevet hvad du kan finde i den 
digitale butik og hvordan du køber en vare.  
På alle billeder er indsat en lille hvid pegefinger hvor du skal 
klikke for at komme videre i processen. 

Sådan køber du let og hurtigt i 
vores digitale Care-shop

Guide til købsprocessen i Care-shop 
 
1.  For at købe en ydelse skal du besøge vores hjemmeside:  
    www.care-shop.dk 

2.  Nu skal du vælge hvilken afdeling det drejer sig om.  
     Klik på billedet for at vælge, f.eks. LANGAGERGÅRD



3.  Du kan nu vælge mellem forskellige kategorier.  
     Klik på billedet for den kategori du ønsker, f.eks. MAD 

4.  Du kan nu forskellige muligheder for køb af mad.
 Klik på billedet for den kategori du ønsker, f.eks. LAGKAGE 
    (Bemærk, at man skal bestille maden 2 hverdage i forvejen) 



5.  Når du har valgt den vare du vil købe, skal du udfylde  
 nogle oplysninger, så vi ved præcis hvem der er modta- 
 geren og hvornår den ønskes leveret. 
 
 Det er vigtigt at du udfylder alle felter!
 Klik nu på den blå knap nederst hvor der står KØB



6.  Ved at klikke på KØB, opdateres prisen i det blå felt øverst  
 til højre. Når du peger med markøren på prisen åbner et  
 lille vindue. Klik nu på knappen GÅ TIL INDKØBSKURV

7.  Din ”indkøbskurv” åbner op, og du kan nu se en oversigt  
 over dit køb og alle de informationer du indtastede  
 tidligere. Klik nu på knappen TIL BETALING  
 (Ønsker du at slette købet kan du gøre det lige under prisen hvor der står Slet)



8. En betalingsvindue åbner op og du skal nu indtaste dine 
 personoplygninger i forbindelse med købet. 
 Alle felter skal udfyldes! 

 Gennemfør købet ved at klikke på GODKEND OG BETAL  



9. Når orden er gennemført vil du modtage en e-mail med  
 en bekræftelse på dit køb. 
 Her vil også fremgå alle detaljer vedrørende købet som du  
 har indtastet.   



Hos Forenede Care er vi parat til at hjælpe dig og håber 
at du er blevet inspireret til at købe i web-shop.

Har du spørgsmål til køb i care-shop kan du altid kontakte os.  
Ring alle hverdage mellem kl. 7-15 på 

 tlf.: 39 55 56 54 

eller send en e-mail til:
forenedecare@forenede-care.dk

F O R E N E D E C A R E


