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LOGGA IN

På vår startsida till höger i menyn hittar du Logga in/Registrera, klicka där för att logga in som redan  
registrerad kund eller för att registrera dig som ny kund hos oss på Collinder.

BEFINTLIG KUND

GLÖMT LÖSENORD?

NY KUND

Du som redan är kund hos oss loggar enkelt in genom att ange registrerad e-postadress samt lösenord.
Är du kund men inte varit inloggad sen övergången till vår nya hemsida behöver du återställa ditt lösenord 
på nytt. Om du är osäker på om du är en registrerad kund hos oss kan du ange din e-postadress i logga in 
fälten och testa att logga in. Är du inte registrerad kommer en ruta dyka upp som informerar dig om detta, 
är du inte registrerad så läs mer under Ny kund.

Välkommen till oss på Collinder som ny kund, vi ser fram emot att få hjälpa dig med vad du behöver ur 
vårt sortiment. Du registrerar dig genom att klicka på Logga in/Registrera i menyn. Därefter klickar du  
på Registrera och anger den e-postadress du vill koppla kontot till. Då kommer ni till registreringsform- 
uläret enligt nedan. Här skriver du i alla dina uppgifter, observera att du ska ange ifall ni är privatperson 
eller företagskund. När du har skrivit i allt klickar du på skicka. Nu blir vi informerade om att ni önskar  
bli kund hos oss. Vi lägger upp er i vårt kundregister och du kommer bli informerad om detta genom 
e-post där vi även registrerar dig som fakturakund om inget annat är angivet.

Har du glömt ditt lösenord eller inloggningsuppgifter? 
Klicka på Logga in/ Registrera i menyn och välj där efter Glömt lösenord.
Ange sedan din e-postadress som är kopplat till din inloggning och tryck på skicka. 
Du får då ett e-postmeddelande där du kan återställa lösenordet och ange ett nytt.
Observera att mailet med återställningslänk för lösenord kan hamna i din skräppost. 
Därefter kan du logga in på nytt hos oss igen. 
 
Vid andra problem eller frågor, vänligen kontakta oss på info@collinder.se


