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MENU

TYRES IN STOCK
GEBRUIKERSHANDLEIDING

 

Ga naar www.tyresinstock.com – bovenaan de pagina

kunt u inloggen met uw gebruikerscode en wachtwoord!

Op het beginscherm zijn uw bestellingen, zoekhistorie

en facturen beschikbaar: klik op "Overzicht" om de

details te zien.

Contact :  info@tyresinstock.com  -   +31 (0)78 - 68 233 33
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SNEL UW PRODUCT ZOEKEN

SNEL UW PRODUCT ZOEKEN 

Het belangrijkste hulpmiddel: hoe kunt u banden of

velgen zoeken op Tyres in Stock? 

U kunt snel zoeken door de bandenmaat in te voeren zoals in het voorbeeld 2055516 om

205/55R16 te zoeken.

Of selecteer "Uitgebreid zoeken", "Velgenconfigurator" of "Actieproducten" om de artikelen te

zien die momenteel worden weergegeven.

Zodra u de eerste tekens invoert, helpt onze zoekmachine

u bij het zoeken: 
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SNEL UW PRODUCT ZOEKENDe resultaten zijn gesorteerd op laagste prijs tot hoogste

prijs. U kunt filters toevoegen door te klikken op "Filter": 

Een zeer complete filter met de mogelijkheid te filteren op o.a. merken, seizoenen, runflat,

studded, belastings- en snelheidsindexen of bijzondere goedkeuringen zoals velgbescherming

en Porsche goedkeuring enz....
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UITGEBREID ZOEKEN U kunt uitgebreid zoeken op voertuigtype: Auto,

Motor, Quad, Speciaalbanden en Truck.

De belangrijkste filters worden in deze weergave weergegeven: DOT, runflat, spijkerbanden,

bandenaanbod (budget, kwaliteit, premium), seizoen, enz...

Er is ook een "Filter" knop als u op andere kenmerken wilt zoeken. 

Kies het type voertuig in de vervolgkeuzelijst.

Voor speciale banden, in geval van onvoldoende resultaat, gelieve ons te contacteren, bij alle

bestaande afmetingen kan een extra controle noodzakelijk zijn.
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VELGENCONFIGURATOR Drie opties om velgen te vinden: via kenteken, per voertuig

met de "Configurator" of via "Handmatig zoeken".

Stap voor stap selecteert u de kenmerken van het voertuig en de velgenconfigurator laat u

verschillende opties zien voor de velgen. U kunt filteren op diameter, breedte, offset, kleur,

enz....
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Door op de velg te klikken

wordt de geselecteerde

velg weergegeven op de

auto en kunt u zien hoe

de velg er uit ziet op het

voertuig.



VELGEN

Zodra een velg is geselecteerd, worden de details weergegeven: informatie over bandenmaten,

certificaten en kenmerken van het artikel. 

 

Klik dan op "Toon  leveranciers" om de leveranciers te zien.
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De tweede mogelijkheid is om te zoeken op kenmerken van de velg, zoals: grootte, breedte, E.T.,

aantal gaten of door gebruik te maken van het velgnummer.

Zodra de zoekopdracht is gestart, ziet u ook de knop "Filter" in oranje om de resultaten te

verfijnen.



BESTELLEN

Elke lijn vertegenwoordigt een depot waar voorraad is: de prijs en de leveringstermijn

variëren

Kies de hoeveelheid en klik dan op + Bestellijst om verder te winkelen of "Bestel direct " om

de bestelling onmiddellijk te plaatsen

Opgelet, de rode prijzen wijzen op een lage voorraad!

Klik op het artikel waarin u geïnteresseerd bent om meer informatie te krijgen (voorraad en

levertijd)

Nadat u op het artikel hebt geklikt, worden de details weergegeven:

Na uitgebreid zoeken wilt u waarschijnlijk een

bestelling plaatsen.
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BESTELLEN

Zoek uw bestellijst rechtsboven. Het aantal banden in de winkelmand wordt weergegeven.
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Bevestiging van de bestellijst.

Het is mogelijk om referenties in te geven voor elke regel van het artikel zoals aanggeven met

de pijl.

U kunt een schatting ingeven om de prijzen bij te houden of u kunt de bestelling bevestigen

door te klikken op "Bevestig mijn bestelling".



BESTELLEN

U kunt in dit stadium het afleveradres wijzigen door te klikken op "Alternatief afleveradres"

U kunt teruggaan als u uw bestelling wilt wijzigen door te klikken op "Vorige"

Na de eerste bevestiging, heeft u een overzicht van uw aankopen:

De bestelling is definitief bevestigd na het klikken op de oranje knop "Bestellen" of

"Bestel" volgens uw betalingsmethode.

Eenmaal bevestigd, verschijnt de bestelling op uw dashboard en ontvangt u per e-mail een

orderbevestiging.
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Bevestiging van de bestellijst (vervolg).



VERVOLG BESTELLINGEN Via het dashboard kunt u, uw bestellingen volgen. U

gaat naar Dashboard -> Bestellingen -> Details.

Mogelijkheid om de factuur te downloaden (voor klanten met een eenvoudige factuur)

Volg het pakket door op de Track & Trace link te klikken

Eenmaal in de gekozen bestelling, vindt u alle informatie:

In geval van nood kunt u de klantenservice bellen op +31 (0)78-68 233 33 of per e-mail

info@tyresinstock.com met vermelding van uw bestelnummer.
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TIPS 
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Brutoprijs:

Wanneer u de brutoprijs wilt

weten, gaat u met de muis over

de nettoprijs.

Klantprijzen:

Verhoog de prijzen door dit vakje

aan te vinken.

U kunt deze prijs instellen via

Instellingen -> Klantprijsberekening.



WOORDENLIJST

DEMO:

De vermelding DEMO geeft aan dat de band al gemonteerd is. Hij is niet versleten, er is minder

dan 50 km mee gereden. Als de geleverde DEMO-band vuil en/of versleten is, neem dan foto's

en wij zorgen voor de terugzending.

DOT:

DOT geeft de productiedatum aan. Door op het artikel te klikken, verschijnt het bouwjaar van

de band.

De Europese Organisatie voor Banden en Velgen (ETRTO) bepaalt dat banden (bij opslag in een

optimale omgeving) als nieuw beschouwd kunnen worden tot 5 jaar na de productiedatum.
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RUNDERNEUERT 

RUNDERNEUERT geeft aan dat de band vernieuwd is. Dit betekent dat het loopvlak en/of de

zijwanden van een versleten band zijn vervangen.

Contact :  info@tyresinstock.com  -   +31 (0)78 - 68 233 33

https://www.oponeo.nl/blog/hoe-houd-je-autobanden-in-topconditie

