
Velkommen til Airwallet!
Jeres vaskeri er nu aktivt
Hvis i kan se jeres maskiner under “Your Locations” og Airwallet er blevet installeret i jeres vaskeri, så er alting klar og 
brugerne kan begynde at vaske deres tøj.

I kan allerede nu begynde at modtage penge i jeres vaskeri, det vil dog først være muligt at få dem udbetalt fra jeres 
Airwallet konto når i har gennemført de følgende 3 skridt: 

Ekstra information
En PDF i kan sende til brugerne i vaskeriet. Den giver et godt overblik over hvordan man bruger Airwallet og hvad 
man kan forvente af systemet

VIDEO: Sådan bruger man Dashboardet

VIDEO: Sådan betaler og laver man en booking med Airwallet

Tillykke!
I er nu færdige med at lave jeres Airwallet konto, og kan nu modtage jeres udbetalinger i starten af hver måned.

Airwallet Support:
+45 78 70 99 99   /   contact@airwallet.net

Alle betalinger i Airwallet er håndteret af vores betalingsudbyder Stripe.  De håndterer både betalinger i vasker-
iet og jeres månedlige udbetaling.

Inden Stripe vil udbetale midler til jer, kræver de noget information om jer gennem det som hedder KYC (Know 
Your Customer). Det er for at forsikre dem om at de ikke udbetaler penge til ulovlige foretagender eller lign.
Du gør dette ved at trykke på Start Now i den orange pop-up som hedder “Important”.

1. Udfyld KYC

Vi skal vide hvilken bankkonto vi skal sende penge til i starten af hver måned. Derfor skal du have IBAN nummer 
klar til den konto. Udfyld de nødvendige informationer og accepter både “GDPR” og “Terms of Service.”
Du gør dette ved at klikke på Go to settings i den orange pop-up som hedder “Action is needed”.

2. Udfyld informationer til jeres Airwallet konto

Det er her hvor i vælger hvordan i vil betale for jeres Airwallet abonnement. Vil i betale med kort eller have en 
faktura? Vil i betale for et år forud for en lavere pris, eller vil i bare gerne betale månedligt?
I gør dette ved at trykke på Enter billing details i den orange pop-up som hedder “Billing details are missing”

3. Udfyld Billing

•

•

•

https://stripe.com/en-dk/about
https://airwallet.net/wp-content/uploads/2020/11/Digital-flyer-for-users-DK.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxcEFdTbdxyIlZM-LCJ9i-_dEQUvlgys8
https://www.youtube.com/watch?v=9Z66ZZ2W6m0

