
3D Secure
Twój bank może wymagać potwierdzenia karty płatniczej za 
pomocą 3D Secure. Postępuj zgodnie z instrukcją na 
ekranie. Jeśli napotkasz problemy, skontaktuj się z bankiem 
lub autoryzatorem karty, a oni pomogą skonfigurować kartę 
do 3D Secure. Możesz również skontaktować się z naszym 
zawsze pomocnym zespołem wsparcia.

Airwallet ApS
+45 7870 9999

contact@airwallet.net

Płatność w naszej pralni
jest teraz o wiele łatwiejsza!

Gratulacje!

Pobierz
Airwallet teraz



Korzystanie z AirwalletPierwsze kroki

Kiedy chcesz zrobić pranie
Zabierz swoje pranie i smartfon do pralni. 
Włóż pranie do pralki, zamknij drzwi i, 
jeśli jest to możliwe, wybierz program.

Otwórz Airwallet i wybierz urządzenie 
które zarezerwowałeś lub chcesz 
uruchomić. Przesuń palcem po stronie 
aby zapłacić i rozpocząć program. Aplik-
acja wymaga stabilnego połączenia z 
siecią komórkową lub WIFI.

Sprawdź dostępność
Śledź dostępność urządzeń i rezerwuj je na 
bieżąco będąc w pracy, szkole lub po 
prostu z mieszkania dzięki Airwallet app.

Zarezerwuj urządzenie
Jeśli właściciel Twojej pralni umożliwił 
taką funkcję, rezerwacja będzie dostępna 
po aktywacji aplikacji w Twojej pralni. 
Wybierz rezerwację w menu i znajdź czas, 
który Ci najbardziej odpowiada. Możesz 
dodać przypomnienie, aby nie zapomnieć o 
rezerwacji. Rezerwacja jest opcjonalna i 
nadal musisz zapłacić za pranie.

2.
Potwierdź numer telefonu
Podczas tworzenia konta zostaniesz poproszony o 
wprowadzenie 6-cyfrowego kodu jednorazowego, 
który otrzymasz w wiadomości SMS. Wprowadź 
prawidłowy kod kraju i numer telefonu.

3.
Dodaj metodę płatności
Aby móc korzystać z Airwallet, należy dodać ważną 
metodę płatności. Airwallet akceptuje Visa, Master-
Card, Maestro, Apple Pay, Google Pay, Discover, JBC, 
American Express, Bancontact, iDEAL itp. Możesz 
dodać metodę płatności w "Ustawieniach" ➜ "Metoda 
płatności". Czasami Twój bank może wymagać 
weryfikacji płatności za pomocą 3D Secure - pomoc  
znajdziesz na stronie airwallet.net/faq/.

1.
Pobierz Airwallet i załóż konto
Pobierz aplikację Airwallet na swój smartfon z Google 
Play, App Store lub App Gallery. Następnie otwórz 
aplikację i utwórz nowego użytkownika. Wprowadź 
swoje imię i nazwisko, numer telefonu, i wybierz kod 
PIN dla swojego konta Airwallet.

Jakieś pytania?
Odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania można znaleźć na stronie
airwallet.net/faq/. Zapraszamy również 
do kontaktu z nami pod numerem
+45 7870 9999 lub contact@airwallet.net

Mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się z 
Airwallet tak samo jak my. Każdego dnia 
pracujemy, aby Airwallet był jeszcze 
lepszy dla Ciebie     Jeśli masz jakieś 
sugestie dotyczące Airwallet, zachęcamy 
do kontaktu.

4.
Aktywuj swoją aplikację Airwallet
Aby rozpocząć korzystanie z Airwallet, musisz 
przejść do swojej pralni i kliknąć przycisk "Jestem w 
pralni". Wtedy aplikacja będzie wiedziała, do której 
pralni należy. Będziesz mógł sprawdzić dostępność i 
zarezerwować maszyny ze swojego domu.


