
                                                                       
 

C-Well tellimiskeskond on mõeldud AB Medical Group Eesti OÜ optikatoodete edasimüüjatele. Tellida saavad ainult 

registreeritud kasutajad. 

 

Kasutaja (ettevõtte) registreerimine 

Ettevõtte saate tellimiskeskkonna kasutajaks registreerida, kui täidate ankeedi keskkonda sisenemisel. 

Registreerimine ei ole automaatne ja kõik taotlused vaadatakse läbi AB Medical Group Eesti OÜ töötaja poolt. 

Lisaküsimuste korral võtame Teiega ühendust. Ettevõtte registreerimisel määratakse esmasele kontaktisikule Halduri 

roll. 

 

Ettevõtte siseste kasutajate (isikute) registreerimine 

Ühel ettevõttel võib olla mitu kasutajat. Ettevõtte kasutajad registreerib ettevõtte Haldur ning määrab kasutajale rolli 

“Haldur”, “Ostja” või “Ostja abi”. Rollide funktsioonid on järgmised: 

 Haldur – haldab ettevõtte kasutajaid, lisab ja muudab aadresse, koostab ja esitab tellimusi, kinnitab Ostja abi 

poolt tehtud tellimusi; 

 Ostja – lisab ja muudab aadresse, koostab ja esitab tellimusi; 

 Ostja abi – koostab tellimusi, mis suunatakse Haldurile kinnitamiseks ja esitamiseks. 

 

Tellimuse koostamine 

Kui oled sisenenud tellimiskeskkonda, toimi nii: 

1. Vali sobivad tooted ja kogused ning lisa need ostukorvi. Navigeerimiseks tootekategooriate vahel võid vajutada 

kategooriate piltidele või kasutada vasakul servas olevat menüüd. 

 

2. Paljudel toodetel on mitu variatsiooni (värv, tugevus vms). Soovitud toote tellimiseks vali tootelehel enne toote 

Ostukorvi lisamist soovitud variatsioon. Kui valikus on eri värvi tooteid, siis kuvatakse koos värvi valimisega ka 

soovitud värvi kauba foto. 

 
 

3. Tootelehel on näha info konkreetse toote laoseisu kohta. Osasid tooteid, mille juures on tekst “järeltellimused on 

lubatud”, on võimalik tellida ka rohkem, kui laoseis seda võimaldaks. Järeltellitavad tooted märgistatakse ka 

Ostukorvis ning tellimuse kinnitusel. Reeglina on järeltellitavate toodete tarneaeg 2-3 nädalat ning järeltellimuses 

olevad tooted saadetakse Teile toodete lattu jõudmisel järele. 

 
 

 

4. Toote lisamisel Ostukorvi kuvatakse lehe ülaosas vastav kirje. 



                                                                       

 
5. Lehe ülemises paremas servas kuvatakse info Ostukorvis olevate toodete arvu ja koondmaksumuse kohta. Kui 

liigute hiirega ostukäru või nimetatud kirjete kohale, avaneb ostukorvi sisu jooksva ülevaate saamiseks. 

 
 

6. Kui tellimus on valmis, kliki “Vaata ostukorvi” nupule lehe ülaosas toote lisamise kinnituskastis või hiire liigutamisel 

avanevas ostukorvi aknas. (vt ülal olevat skeemi). 

 

7. Kontrolli ostukorvi sisu – ega Sa ei unustanud midagi tellida? Vajadusel saad toodete koguseid ka ostukorvis 

muuta. Peale koguste muutmist uuenda ostukorvi sisu. 

 

8. Kui teile on väljastatud sooduskupong, saate selle sisestada Ostukorvis enne kassasse suundumist. Peale 

kupongi teksti või numbri sisestamist vastavasse lahtrisse kliki nupul “Kasuta kupongi”. 

 
 

9. Transpordi maksumuseks arvestatakse reeglina Eesti-sisese väikepaki saatmise maksumus 3,50 €.  Kui tellimuse 

summa on vähemalt 100 €, on tellimuse kohaletoimetamine tasuta. 

 

Tellimuse esitamine 

Kui tellimus on koos ja üle vaadatud, kliki “Mine kassasse” nupule. Siin saad vajadusel valida kauba maksja 

aadressist erineva tarneaadressi. Vajadusel saad siin ka lisada uue tarneaadressi või muuta olemasolevat. Ühel 

maksjal võib olla mitu tarneaadressi. 

Vajadusel saad siin ka kirjutada kommentaari spetsiifiliste juhistega antud tellimuse kohta. 

Kui oled kõik üle kontrollinud, esita tellimus klikates ekraani allosas oleval nupul. 

 

Teavitamine 

Saad e-maili teel kinnituse tellimuse edastamise kohta. 

Samuti saad e-mailile teate, kui tellimus on välja saadetud (täidetud). 

Kui jääd tellimuse vormistamisel hätta, helista meile telefonil +372 6630719 

või saada e-kiri aadressil optika@abmedical.ee 


