INNBETALINGER
Hvordan betale til

med

og

.

4 enkle trinn så er det gjort! Sier reklamen. Det var lett helt til det med PayPal og så rotet
det seg til…..

Her er en gjennomgang slik at det forhåpentligvis går lettere første gang du skal betale med
SuperInvite og PayPal. Du klikker på linken som du har fått på e-mail. (kanskje må du
kopiere teksten og lime den inn i nettleseren din og så trykke enter)

0. Du klikker deg forbi velkomsbildet for det du skal betale for
a. Klikk på

1. Så velger du produktet / produktene du skal betale for
a. Klikk på

2. Deretter fyller du ut registreringsskjema – hvis nødvendig
a. Klikk på

3. Du får se en oppsummering av valgte produkter (kjøp) og registrert
informasjon
a. Klikk på

og hold på hjelmen så er du i gang….

4. Det er 2 – to – valg for betaling med PayPal. Kredittkort, som MasterCard,

eller annet betalingskort som kan brukes på internett, f.eks VISA.

Du kan også benytte PayPal-konto hvis du har det. Da trenger du ikke å lese denne
veilledningen men bare logge deg på og gjøre som du pleier. Men har du ikke PayPal
konto, så trenger du ikke ha det. PayPal vil gjerne at du registrerer deg med en konto,
MEN stå i mot…… ;-) Og her kommer hjelpen!

Følg oppskriften på de neste sidene:

· Klikk på linjen – Betal med betalingskort

· Fjern sjekkmerket fra – Lagre disse opplysningene…. (Lurespørsmål for å
registrere deg som kunde – igjen…..). Trykk på – Godta og fortsett.

· Fyll ut alle grønne felt. (Motstå fristelsen til å hake av – Lagre disse
opplysningene…). Trykk på – Kontroller og fortsett.

· Trykk på – Fortsett… – for å gjennomføre betaling

· Trykk på Betal – knappen

· Gratulerer – du har gjennomført betalingen

