
3D Secure
Banken din kan kreve at du bekrefter betalingskortet med 3D 
Secure. Følg veiledningen på skjermen. Hvis du opplever 
problemer, kan du kontakte banken eller kortutstederen din, 
så hjelper de deg med å konfigurere kortet ditt med 3D 
Secure. Du kan også kontakte vår hjelpsomme kundeservice.

Airwallet ApS
+45 7870 9999

contact@airwallet.net

Betaling i vaskeriet vårt
er blitt mye smartere!

Gratulerer!

Last ned
Airwallet nå



Bruke Airwallet
Kom i gang

Når du skal vaske
Ta med deg tekstilene og telefonen din til 
vaskeriet. Last maskinen med dine 
tekstiler, lukk døren, og hvis mulig velg et 
program. 

Åpne Airwallet appen og velg den maskin-
en du har reservert eller den maskinen du 
ønsker å starte. Swipe/flikk for å betale 
og dermed starte programmet på maski-
nen. Appen krever et stabilt mobilt 
nettverk eller WIFI for å kunne fullføre. 

Ingen flere opptatte maskiner
Se tilgjengeligheten til maskinene i sanntid 
og bestille dem fra jobb, studieplass eller 
hjemmefra med Airwallet-appen.

Bestill en maskin
Hvis vaskeriet ditt har et reservasjons- 
system, kan du bruke den etter at du har 
aktivert appen din i vaskeriet. Velg booking 
i menyen og finn tiden som passer deg 
best. Du kan legge til en påminnelse slik at
du ikke glemmer bestillingen. Booking er 
valgfritt og du betaler først når du starter 
maskinen.

2.
Bekreft mobilnummeret ditt
Når du oppretter brukeren din, blir du bedt om å skrive 
inn en 6-sifret engangskode som du mottar via en 
SMS. Det er derfor viktig at du legger inn riktig 
landskode og ditt mobilnummer

3.
Legg til betalingsmåte
For å kunne bruke Airwallet må en gyldig betalings- 
metode legges inn. Airwallet godtar Visa, Master-
Card, Maestro, Apple Pay, Google Pay, Discover, JBC, 
American Express, Bancontact, iDEAL osv. Du kan 
legge til en betalingsmetode under "Innstillinger" ➜ 
"Betalingsmåte". Noen ganger kan banken din kreve 
at du verifiserer betalingen med 3D Secure - du kan 
finne hjelp til dette på airwallet.net/faq/.

1.
Last ned Airwallet og opprett en bruker
Last ned Airwallet-appen på smarttelefonen din fra 
Google Play, App Store eller App Gallery. Åpne deretter 
appen og opprett en ny bruker. Skriv inn navn, telefon-
nummer, og velg en PIN-kode for Airwallet-kontoen din.

Har du spørsmål?
Du kan finne svar på vanlige spørsmål
spørsmål på airwallet.net/faq/
Du er også velkommen til å kontakte oss på 
+45 7870 9999 eller contact@airwallet.net

Vi håper du blir fornøyd med Airwallet. Vi
jobber hver dag med å lage appen enda 
bedre for din skyld 
Hvis du har forslag til forbedringer, vil vi 
veldig gjerne høre fra deg.

4.
Aktiver Airwallet-appen
For å komme i gang med Airwallet, gå ned til vaskeriet 
og trykk "Jeg er i vaskeriet" knappen. Appen vil da 
finne hvilket vaskeri du tilhører og du vil kunne se 
tilgjengeligheten til maskinene i fremtiden og foreta 
bestillinger hjemmefra.


