
Så här aktiverar du CityShoppari med lösenord
 OBS! Utsikterna beror på apparaten.

5. Bekräfta numret, du får 6  
siffrigt bekräftningskod med 
SMS. Tryck ”JATKA”.
 

1. Ladda ner CityShoppari 
-applikationen från telefonets 
app butik. Ge applikationen 
alla rätten till funktioner den 
behöver.

2. Öppna applikationen. 
Tillåt plats  
i applikationen, då kan den 
visa närmaste förmånen åt 
dig. 

3. Tryck på låset i det övre 
högra hörnet och börja 
loggning.

4. Ge ditt telefonnum-
mer i internationellt form 
+35840123456 utan mellans-
lag. Tryck ”LÄHETÄ”

6. Välj ”Olen liitto- tai yritys-
asiakas ja minulla on henkilö-
kohtainen salasana – rekis-
teröidy tästä.” (Jag använder 
personligt lösenord)
Tryck ”REKISTERÖIDY”.

7 Fyll i ditt personligt lösenord och dina uppgifter,  
tryck  ”REKISTERÖIDY”. 
(Lösenorden kan ha siffra 0 och/eller bokstav O. Lösenorden kan 
inte kopieras.)
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8. Nu har Du CityShoppari förmånen i bruk.
• Du kan slutföra / uppdatera din information under avataren            i det övre högra hörnet.
• I vänstra menun hittar du företagen i alphabetisk ordning: ”Etuyritykset A-Ö” 
• Kategori meny

OM APPEN LOGGAR DIG UT, FUNGERA EFTER ANVISNING 4 OCH 5.
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