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Lääketieteen opiskelijoiden kirjojen ryhmätilaukset  

Lääketieteen opiskelijoiden kirjojen ryhmätilaukset tehdään Kustannus Oy Duodecimin 

verkkokaupan kautta, ja tilauksia voi tehdä joustavasti koska tahansa lukuvuoden aikana.  

Normaalin opiskelija-alennuksen (40 %) lisäksi ryhmätilauksien lisäalennus on 10 %, kun tilattavia 

tuotteita on vähintään 10 kpl. Tilaus voi koostua eri nimikkeistä. Kurssien kirjavastaava saa lisäksi 

tilauksen jälkeen sähköpostilla 50 euron arvoisen henkilökohtaisen lahjakortin Duodecim 

verkkokauppaan.  

Tee tilaus tämän ohjeen mukaisesti:  

1. Ilmoita tilauksesta asiakaspalveluun verkkokauppa(at)duodecim.fi, ja saat kertakäyttöisen 

kampanjakoodin, joka mahdollistaa tilauksen tekemisen laskua vastaan.  

2. Kirjaudu verkkokauppaan verkkokauppa.duodecim.fi omilla Duodecim-tunnuksillasi, jolloin 

tuotteiden hinnoissa on automaattisesti 40 %:n alennus. Lisäämme ryhmätilausalennuksen 

10 % laskuun.   

3. Valitse tuotteet ostoskoriin ja mene kassalle. Kirjoita saamasi kampanjakoodi oikealla 

olevaan kampanjakoodikenttään ja paina Käytä kampanjakoodi.  

4. Tilaa kaikki tilauksen kirjat kerralla, jotta ne käsitellään yhtenä tilauksena ja saat yhden 

laskun ja yhden toimituksen. Kerralla tehdyt useat tilaukset eivät oikeuta sinua 

ylimääräisiin 50 euron lahjakortteihin.  

5. TILAAJAN JA VASTAANOTTAJAN TIEDOT  

• Täytä omat henkilökohtaiset tietosi ja laskutusosoitteesi.  

• Kirjoita Yrityskenttään kurssisi tiedot, esim. L3-kurssin isäntä, Cursus iMedicorum 
Helsinki. Ilman tätä tietoa tilauksesi ei etene.  

• Valitse kohta Lähetä eri osoitteeseen, ja täytä tarkka haluamasi toimitusosoite. 

6. TOIMITUSTAPA 

• Valitse toimitustavaksi Nouto omasta postista. Kirjat toimitetaan tällöin perille 
Postin Express Flex -kuljetuksella, ja Posti on sinuun yhteydessä toimitusajasta. 
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7. MAKSUTAPA 

• Valitse vaihtoehto Lasku ja täytä viitetietoihin Ryhmätilaus. Lisäämme laskuun 
ryhmäalennuksen 10 %.  

8. Tarkista ja hyväksy tilaus.  

9. Tilauksesi lähtee verkkokaupasta eteenpäin varastolle toimitukseen. Postitamme sinulle 
laskun ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen kirjojen toimituksen jälkeen. Maksuehto on 14 
pv netto, joten ehdit hyvin kerätä opiskelijoilta kirjojen hinnat ja maksaa laskun ajallaan.  

10. Huomaa, että saamassasi tilausvahvistuksessa laskun loppusummassa ei ole vielä 
huomioitu 10 %:n ryhmäalennusta.  

11. Kirjavastaavana saat sähköpostiisi 50 euron arvoisen kampanjakoodin verkkokauppaan, 
(kirjaostot, ei verkkokirjat). Jos olet tilannut kirjat kerralla useassa tilauksessa, saat 
kuitenkin vain yhden kampanjakoodin. Tilaa siis kerralla kaikki tarvitsemasi kirjat.  

 

 

Verkkokaupan asiakaspalvelu: verkkokauppa@duodecim.fi, puh. arkisin klo 9-16, 09 6188 5590.  
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