
E-handel och kundportal

Kundportal
• E-handel • Nyheter • Beräkningsprogram • Prislistor och mycket mer



Mina sidor

Under Mina sidor hanteras order, 
orderhistorik och kontaktuppgifter.

Favoritlista

Genom att stjärnmarkera artiklar  
skapar du egna favoritlistor som är 
enkla att lägga i varukorgen och  
kan återanvändas gång på gång. Allt för 
en bättre användarupplevelse.

E-handel

Välkommen att e-handla – dygnet runt. 
Logga in i Kundportalen för att göra 
din första beställning.

Dina fakturapriser visas på respektive 
produktsida.

Kundportal med e-handel
I kundportalen hittar du e-handel, prislistor, beräkningsprogram, nyheter och 
mycket mer. Här finns allt samlat på en plats under alla dygnets timmar. 

Kundportalen är tillgänglig för våra avtalskunder. Vi hoppas att den ska förenkla 
samt skapa mervärde för er. Välkommen att logga in!



Beräkningsprogram

Ta del av våra olika beräkningsprogram 
och produktväljare för t ex murblock, 
cellplast, golv, byggnader, murar, 
plattsättning och fraktkostnader.

Prislistor & villkor

Aktuella prislistor och villkor hittar du 
under denna flik. 

Säljkontakt & nyhetsbrev

Via Säljkontakt hittar du din säljare 
genom att välja region. 

Under fliken Nyheter hittar du våra 
senaste utskickade nyhetsbrev.

kundportalen.finja.se
Logga in

på
fi nja.se



Vad händer nu? 

Besök kundportalen.finja.se

Ni som e-handelskunder har fått ett mail från Finja Betong med en 
aktiveringslänk till den nya Kundportalen. 

Behöver jag göra något?

Det enda du behöver göra för att kunna använda Kundportalen är 
att aktivera ditt konto med hjälp av länken du fått av oss i ett separat 
mail-utskick. Har du inte fått någon länk? Hör av dig till din Finja-
säljare för mer information.

Jag vill lägga till fler användare i Kundportalen?

Vi har valt ut en Superuser på ditt företag som har behörighet att 
lägga till och ta bort användare i Kundportalen. Är du osäker på vem 
som är Superuser på ditt företag eller vill byta, kontakta Finja Betongs 
kundserviceavdelning via e-post på order@finja.se eller ring oss på 
010-455 21 21.

Jag behöver hjälp med att använda Kundportalen?

I kundportalen finns en användarmanual. Finns det fortfarande 
tveksamheter, vänligen vänd dig till din Finja-säljare som hjälper dig 
vidare.

Jag är inte e-handelskund idag, kan jag få tillgång?

Ja, om du är avtalskund. Vänd dig till din Finja-säljare för mer 
information.

Logga in
på

fi nja.se


