
Eurofins Steins Laboratorium 

Webshop

AgroWebshop.eurofins.dk

Quick guide 

Bestilling
Er du allerede oprettet som kunde, kan du vælge at logge ind. Dine oplysninger fra tidligere er 
gemt i systemet. Hvis du ikke tidligere har handlet på siden, kan du oprette en konto eller blot ud-
fylde felterne til venstre på siden og gå videre med bestillingen.

Vælg leveringsform. Rapporten med resultater sender vi normalt som e-mail. Vælger du imidlertid 
at få leveret via Post Danmark, vil der blive tillagt et gebyr.

Du kan vælge mellem to betalingsformer - kreditkort eller faktura. Hvis du vælger faktura, vil der 
blive tilføjet et faktureringsgebyr, så det anbefales at betale online.

Eurofins Steins´ AgroWebShop er en service til 
vores mange landbrugskunder. Når du handler 
i webshoppen, opnår du en række fordele.

• Hurtig bestilling – lige når du har tid

• Sikkerhed for direkte og korrekte oplysnin-
ger

• Besparelser – ikke noget registreringsgebyr

• Mulighed for at tilføje kopimodtager direk-
te ved bestilling

Du er naturligvis velkommen til stadig at kon-  
takte laboratoriet.

Eurofins Steins Laboratorium A/S
Hjaltesvej 8
DK-7500 Holstebro
Tlf.: 76 60 42 42

Generel kontakt / forespørgsel om prøver
Landbrug:  agro@eurofins.dk

Forespørgsler om tilbud / reklamationer
Martin Frandsen: dmrf@eurofins.dk



Velkommen til 
Eurofins Agro 
WebShop
I Eurofins Steins´ Agro Webshop 
kan du bestille analyser døgnet 
rundt alle ugens dage. Det er 
nemt og hurtigt at handle i web-
shoppen. 

Du finder vores webshop ved at 
gå ind på adressen 

AgroWebshop.eurofins.dk
 
Her kan du vælge mellem fem 
områder – kvæg, svin, heste, an-
dre husdyr eller planteavl. Eller du 
kan søge efter en bestemt analyse 
ved at anvende søgefunktionen.

Valg af produkt
Når du har valgt område, er der 
mulighed for at vælge den ana-
lyse, som du ønsker. På billedet 
til højre er der fx valgt området  
kvæg, hvilket igen giver mulighed 
for at vælge yderligere otte områ-
der.  

Klik på Info-knappen eller på bil-
ledet af den analyse, du ønsker at 
bestille, for at gå videre med din 
bestilling.

Bestilling af produkt
På bestillingssiden finder du 
flere informationer om nødven-
dig prøvemængde, prøvetag-
ning, forskellige analyser mv. 
Informationer og valgmulighe-
der er forskellige for de enkel-
te analyser. Klik eventuelt på      
?  på siderne for at hente flere 
oplysninger om analysen. På 
bestillingssiden kan du anføre 
oplysninger om eventuelle ko-
pimodtagere, udtagningsdato, 
foderkode, mærkning mv. Be-
mærk venligst, at felter marke-
ret med * skal udfyldes.

Nederst på siderne vælger du 
den / de ønskede analyser el-
ler analysepakker samt eventu-
elle tilvalg. Du kan i bunden af 
siden, hvad du har handlet for, 
inden du lægger din bestilling i 
kurven.

Indkøbskurv
I indkøbskurven får du et over-
blik over den eller de bestillin-
ger, som du har valgt. Det er 
naturligvis muligt at redige-
re oplysninger herfra, inden 
du går til bestilling. Her kan du 
desuden se analyseprisen opgi-
vet uden moms (Subtotal) og 
med moms (Total). Når du har 
kontrolleret oplysningerne, går 
du videre til bestilling.

AgroWebShop.eurofins.dk


