Bestellen

via internet, telefoon of fax

Telefoonnummer Londen

Rekening ABN-Amro, A’dam
Fax
Email

: 0044 2071219362
bellen met een vaste telefoon naar London is goedkoper via
telediscount, bel dan 09001521 dan het nummer van Sunrider
intoetsen 00442071219362 en afsluiten met een hekje, dat kost
2,7 cent per minuut
: NL98ABNA0618313753
: 0044 2071219328
: info@sunrider.co.uk

Via Internet bestellen. Dat gaat het snelst en is het goedkoopst!
Je hebt dan je inlogcode en wachtwoord nodig.
Via www.sunrider.com
Klik op shop online.
Klik op log in en vul je ID nummer en password in.
Je kunt opgebouwde credits/bonussen voor je afrekening gebruiken (dit tegoed is te zien op
het scherm waar je de betaalmethode kiest bij ACCOUNT CREDIT).
Je vult wat je wilt bestellen in bij shop online (basket vullen). Als je de bestelnummers weet
kan het ook snel via express shopping.
Ben je klaar met het vullen van de basket kies dan check out, vervolgens kies je op het
nieuwe scherm continue, als het verzendadres klopt (dat kun je aanpassen),
dan kies je bij payment method hoe je wilt betalen; CREDITCARD, ACCOUNT CREDIT of
INTERNET BANKING, dan kies je continue en op het volgende scherm zie je de factuur, als
die klopt en je hebt INTERNET BANKING gekozen dan kies je onderaan go to
sofortbanking. Daar kun je via je bank de verdere afhandeling doen. Het geldt momenteel
in Nederland voor de volgende banken: ABN-AMRO, FORTIS, ING, SNS en SNS REGIO. Indien
je geen creditkaart hebt en bij de RABOBANK bent (welke niet bij de sofortbanking is
aangesloten) kun je geld overmaken naar de Sunrider rekening, zie boven, met vermelding
van “future invoice en je klantennummer”, het wordt dan als ACCOUNT CREDIT toegevoegd,
waarmee je dan tijdens online shoppen kunt betalen.
Bij bestellingen via Internet en boven de € 200,00 netto (ex btw) worden er geen
verzendkosten in rekening gebracht!
Telefonisch bestellen.
Bij bestellen belangrijk:


Je klantnummer (membercode).
De producten die je wilt.



Je krijgt van hen:

-

ordernummer (Invoicenumber).
het te betalen bedrag, de verzendkosten worden daar bij opgeteld.

De bestelling wordt met de pakketdienst (€ 13,88) bezorgd, het is dan verzekerd.
Als je het geld overmaakt moet je het bedrag en het rekeningnummer (invoicenumber) vermelden.
Nadat de betaling in Londen is aangekomen wordt de bestelling verstuurd. Na een paar dagen wordt
het bezorgd.
Openingstijden van het kantoor: maandag tot en met vrijdag
09.00 tot 17.00 uur (wintertijd).
10.00 tot 18.00 uur (zomertijd)
Per fax bestellen.
Stuur het Sunrider bestelformulier per fax naar Sunrider.
Sunrider geeft dan het bedrag (daarbij de verzendkosten), en invoicenummer(factuurnummer) om via
het bovengenoemde rekeningnummer van de ABN AMRO bank te betalen.

