Bästa vs. billigaste köp

Bästa vs. billigaste köp
I detta exempel ligger det en rad varor i korgen. När varorna skall köpas har du två val: Bästa köp
eller billigaste köp.
Nedan genomgår vi bägge möjligheter, och förklarar när du skall använda vad.
Billigaste köp:
Väljer du det billigaste köp, så kommer KlarPris bara titta på prisen på varje vara, och dela din order
på så många leverantörer som möjligt, för att säkra dig det lägsta pris.
I detta exempel kostar ordern: 2974 kr., och delas på 3 leverantörer.

Bästa köp:
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Väljer du det bästa köp, så tar KlarPris hänsyn för dina fraktkostnader, när den beräknar hur du skall
dela din order.
I detta exempel kostar ordern 2981 kr., och delas på 1 leverantör.
Bemärk att det är samma varor som ligger i korgen i bägge tillfällen.

Exemplet ovan visar att du sparar 16 kr vid att välja billigaste köp. Dock skall du betala frakt till 5
leverantörer – väljer du det bästa köp, så ska du bara frakt till 3 leverantörer. Därmed blir det
billigaste köp med att inte vara billigast.
När ska man använda vad?
Som utgångspunkt skall du alltid välja det bästa köp.
Om du inte betalar frakt hos dina leverantörer, så ska du använda det billigaste köp, för då är det inte
nödvändigt att ta hänsyn till fraktkostnader.
Fraktkostnader är satt till 150 kr. i KlarPris.
Detta kan ändras under varje leverantör:
1. Klicka Menu  Leverantörer.
2. Klicka på pennan ut från den leverantör du vill lägga till fraktkostnad för.
3. Lägg till fraktkostnad i fältet ”minimumbesparing”.
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