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Dahl eShop – många smarta 
funktioner  
 Välkommen till Dahl eShop, butiken som är öppen även när vi har 
stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan  
och mobilen. Allt för att förenkla din vardag och underlätta din affär.

Allt samlat på ett ställe  
 
Dahl eShop är nu integrerad med vår webbplats, med all information och alla 
tjänster på ett och samma ställe. Vill du göra inköp, söka information om produkter 
eller hitta kontaktuppgifter till våra butiker? Eller kanske ta del av tekniska dokument? 
Oavsett vad du vill göra, så hittar du allt på www.dahl.se. 

Snabborderfält

När du loggat in i eShop 
så möts du direkt av det 
användbara fältet Snabborder 
– effektiv beställning när du 
redan vet vad du ska ha.

Lika bra i mobilen som på datorn och surfplattan  
 
Dahl eShop fungerar lika bra oavsett om du använder datorn, mobilen eller 
surfplattan. Vi har anpassat informationssökning och köpflöde så att det fungerar 
smidigt, både på små och stora skärmar.
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Enkelt att söka och hitta rätt  
 
Den smarta sökmotorn föreslår relevanta sökord och ger mer specifika sökträffar  
när du letar efter något speciellt, såsom öppettider, artiklar, dokumentation eller  
energimärkningar. Dessutom får du relevanta rekommendationer och förslag på  
passande produkter.

Du kan också filtrera dina  
sökresultat utifrån just  
dina behov – oavsett om du  
söker en specifik artikel- 
egenskap, som dimension  
eller längd, eller ett visst  
varumärke. 

Du kan också i överkant se sökvägen och därmed enkelt ta dig tillbaka till  
föregående steg i din navigering, om så skulle önskas.

Det är också enkelt 
att navigera på sajten, 
mycket tack vare att du 
hela tiden har åtkomst till 
översiktsmenyn. Den fälls 
ut så fort du klickar på 
fliken Sortiment. Därifrån 
kan du sedan ta dig direkt 
till önskat område. 
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Tydlig produktinformation och dokumentation  
 
I Dahl eShop presenterar vi produkterna på ett tydligt och överskådligt sätt. 
På många av våra artikelsidor hittar du bilder, detaljerad information om egenskaper, 
teknisk dokumentation, klassificeringar/märkningar och saldoinformation. Du ser allt 
i realtid, både på centrallager och i butiker. Givetvis ser du som inloggad även dina 
rabatter. Du kan också se relevanta reservdelar och tillbehör för den artikel du är 
intresserad av.

Detaljerad  
information

Klassificering/
märkning

Reservdelar
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Varukorg 

När du plockat ihop din varukorg och lagt din beställning, kan du enkelt över-
blicka all den dokumentation som finns till artiklarna du köpt. Spara ner eller skriv ut 
den dokumentation du vill ta med dig. En bra funktion inför slutbesiktningen! Nu ser du 
även bilder på artiklarna i varukorgen.  

I eShopen kan du även skapa och  
spara snygga offerter. Självklart kan  
du anpassa offerten efter din affär genom  
att själv lägga till rabatter, påslag och  
egna kostnader. Du kan också läsa in  
en lista med artikelnummer och antal  
från Excel, direkt i varukorgen. Eller gör  
tvärtom: ladda ner din varukorg till Excel.  
Bra som bokföringsunderlag!

Du kan också spara varukorgar för  
framtida behov. Det passar särskilt bra  
för dig som ofta gör upprepade beställningar  
av vanligt förekommande produkter. 

Skapa offert/
spara varukorg
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Leveransinformation  
 
När du går vidare med ditt köp, kommer du till avsnittet Leveransadresser. 
Där får du bland annat möjlighet att välja leveransadress eller lägga upp en ny. Du 
får även ett föreslaget leveransdatum för din order, som du själv ändra om du önskar 
senare leverans. 

När du lägger upp en ny adress görs en automatisk adressvalidering,  
som ger dig en varning om adressen inte finns i vårt system. Då säkerställer vi att 
leveransen kommer till rätt adress. Där finns också ett fält för telefonnummer; det 
hjälper våra chaufförer som gärna ringer om det skulle uppstå oklarheter. 



Hantera dina användare på egen hand  
 
Som inloggad hittar du alltid dina personliga inställningar i toppmenyn.  
Där kan du byta lösenord, välja kundnummer/projektnummer och se din favoritlista. 
Som huvudanvändare kan du dessutom skapa, se och redigera alla dina användare. 
Likaså roller och behörigheter som du vill att de ska ha.

 

 

 

 

 

 

Så kommer du i gång med Dahl eShop  
 
Om du redan är eShop-kund hos Dahl är det bara att logga in och börja  
handla. Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord kan du begära ett nytt.

Om du vill ansöka om att få ett eShop-konto gör du det enkelt på www.dahl.se.

Lycka till med både inköp och affärer!

Har du frågor om eller synpunkter på vår eShop? Välkommen att kontakta  
vår eShop-support på eshop@dahl.se eller 08-20 22 42. 

Min profil
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Beställ idag – hämta i morgon 
 
Ditt beställda gods kan antingen skickas direkt till arbetsplatsen eller till butik, du väljer. 
Våra stopptider varierar i landet, kontakta din säljare för information i just ditt område.

Behöver du vägledning i olika funktioner?  
 
På webben under Dahlguiden hittar du filmer med information om bra tjänster.

Personlig service – även på webben  
 
Nu chattar vi online – välkommen att ställa dina frågor i eShop så besvarar vi dig direkt. 

Dahl är Sveriges ledande handelsbolag inom VVS, Mark & VA, Industri, Kyla och Fastighet.  
Vi erbjuder också förstklassig logistik och smarta lösningar. Allt för att förenkla din arbetsdag!
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