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Elektronisk tøjbestilling  
 
 Sådan foretager din bestilling. 

 

Gå direkte i butikken via dette link: www.Hoffmann-AS.dk/Busselskabet 
 

Login til WebShoppen 
  

Brugernavn: 

 
Kodeord: 

 

Login
 

  

 

Ændrede du kodeord sidste år: 
Skriv brugernavn og kodeord (det du ændrede til sidste år) og gå direkte ind i ”butikken”.  
 

Hvis du bestiller første gang eller hvis du ikke har ændret kodeord: 
I firkanten med Brugernavn og Kodeord (begge firkanter) skriver du dine oplysninger –  
f.eks.spor-0+medarbejdernummer – f.eks. spor-01234 – klik på ”LOGIN” – husk at spor 
skrives med små bokstaver og husk bindestregen!! 

 

Du er nu klar til at bestille: 
 

Klik på enten Herre- eller Dame-beklædning - herved fremkommer 2 firkanter - klik på enten 
For- eller Efterår (husk det er en bestilling for hele 2020 når du bruger dine point) - du er nu klar  
til at bestille: 

 

Husk følgende når du laver din bestilling: 

 
 man bestiller ved at skrive antal og klikke på ”Læg alle varerne i kurven”. 

 vælg størrelse på ALLE genstande inden du klikker på ”Indkøbskurven”. 
 hvis du har ændret størrelse – ret til den nye størrelse. 
 husk, at der skal være størrelser på alle genstande. 
 der kan max. overføres 553 point til næste år. 
 klik på ”Fortsæt”. 
 klik på ”Bekræft ordre” - din bestilling er nu gennemført. 

 det er VIGTIGT, at du er kommet til dette skærmbillede – hvis ikke er ordren IKKE 
gennemført. Tag evt. et foto med din arbejdstelefon af det bestilte. 

 at du altid er velkommen til at kontakte Ole Henriksen, tlf. 41 91 60 53,  
mail ohe@busselskabet.dk eller Ann-Britt Svanholm, tlf. 41 91 60 37, mail          
abl@busselskabet.dk vores telefoner er åbne man-fredag fra kl. 10.00-15.00. 

 
 

HUSK! RING/SKRIV HELLERE EN GANG FOR MEGET END EN GANG FOR 

LIDT – VI VIL MEGET GERNE HJÆLPE  
 
 

Din bestilling skal være indtastet senest den:  
 

20. januar 2020. 
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