
 
 

FOS  - TILAUSOHJELMA 

1. http://fosfin.crocs.info/order/login/index.php 

Kirjaudu sisään Crocsin Asiakaspalvelusta saamallasi käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  

 

 

 

2. Alla olevasta ikkunasta pystyt tarkkailemaan avoimia tilauksiasi tai tilaushistoriaa. Klikkaamalla 

vasemmalla olevasta valikosta Shop, pääset valitsemaan tuotteita, mitä haluat tilata. 

 

 

 

http://fosfin.crocs.info/order/login/index.php


 
 

 

3. Klikkaa, mitä tuotteita haluat tilata. Huomaathan, että esim. kengät ja Jibbitzit pitää tilata 

erillisillä tilauksilla. Ne kyllä yhdistetään ennenkuin niitä laitetaan keräykseen eli näistä ei tule 

erillisiä kuluja, kunhan tilaukset on tehty suurinpiirtein samaan aikaan. 

 

4. Voit valita tuotteet joko klikkaamalla neliötä, missä kengän kuva tai valikosta vasemmalta. 

Oikeasta reunasta löydät tilauskorin, mistä näet mitä olet tilaamassa ja sen hetkisen 

loppusumman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

5. Order –kohtaan täytä kappalemäärä, kuinka monta paria haluat tilata mitäkin tuotetta. 

Värikoodeja on kolme; punainen= tuote on loppu, oranssi= tuotetta on vähän ja vihreä= 

tuotetta on hyvin varastossa. Kokotaulukon löydät sivun oikeasta reunasta. Mikäli tilaamaasi 

tuotetta on vähemmän kuin mitä olet syöttänyt ruutuun, ohjelma automaattisesti ilmoittaa 

montako niitä on vapaana. 

Tallenna tilaus klikkaamalla sivun alareunasta Save changes. 

 

6. Seuraavaksi voit jatkaa ostoksia klikkaamalla Continue shopping. 

Jos olet jo valinnut kaikki tuotteet, mitä haluat tilata, ruksaa tyhjä ruutu, että hyväksyt 

tilausehdot ja klikkaa Proceed to Checkout. 

 



 
 

7. Tarkista seuraavassa, että laskutus- ja toimitusosoitteet ovat oikein. Oikealla kohdassa Invoice 

Address näet laskutusosoitteenne tiedot ja vasemmalla kohdassa Known delivery address näet 

toimitusosoitteen, mikä on oletuksena. Toimitusosoitekenttää pitää klikata niin, että se tulee 

näkyviin laskutusosoitteen alle kohtaan Selected delivery address.  

Klikkaamalla NEW delivery address voit vaihtaa toimitusosoitetta. Mikäli laskutusosoitteessa on 

jotain epäselvää, ota yhteys Asiakaspalveluumme (yhteystiedot lopussa).  

Email Address –kohtaan syötä AINA tilaukset@crocs.fi.  Muuten tilaus ei päädy meille asti! 

Syöttäkää myös  samaan ruutuun oma sähköpostisoitteenne erottamalla sen ; -merkillä, 

saadaksenne tilausvahvistuksen.  

Reference –kohtaan voitte syöttää mahdollisen oman viitteenne, esim. oman tilausnumeronne, 

tms.  Huomioithan, että ruutuun mahtuu max. 16 merkkiä. 

Toimituspäivä kohtaan tulee automaattisesti arvioitu toimitusaika, jolloin tilaus on viimeistään 

teillä. Toimitamme toki tilauksen niin pian kuin mahdollista eli se voi olla perillä kyllä 

aikaisemminkin. Mikäli haluat toimitusajan myöhemmäksi, valitse sopiva päivä 

pudotusvalikosta.  

Tämän jälkeen klikkaa Confirm Order. Saat vahvistuksen tilauksestasi syöttämäästi 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

Mikäli tarvitset lisätietoa tilauksen tekemisestä tai tiedoissasi on jotain epäselvää, ota yhteyttä 

Asiakaspalveluumme: 

Crocs Nordic Oy 

 tilaukset@crocs.fi 

 p. +358 3 3454 3400 

MUKAVIA TILAUSHETKIÄ ! 
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