CityShoppari-sovellukseen kirjautuminen salasanalla
HUOM! Näkymät/toiminnot saattavat vaihdella puhelinalustasta riippuen.

1.

Lataa CityShoppari-sovellus
sovelluskaupastasi ja
ASENNA.

2. AVAA sovellus.

3.

SALLI SIJAINTI sovellus
tarvitsee tämän oikeuden
toimiakseen oikein ja
näyttääkseen sinulle lähinnä
olevat edut. Sovellus ei kerää
sijaintietojasi.

4.

Valitse vasen valikko,
LIITTO/YRITYSASIAKAS
Anroid: Kirjaudu salasanalla
iPhone: Kirjaudu puh
numerolla

CityShoppari-edun
käyttäminen Pivossa
CityShoppari-edun
käyttäminen Pivossa

Etu voimassa,
muttaEtu
ei onEtu
voimassa ja aktivoitu
jo käytetty
Etu voimassa, mutta ei Etu voimassa
ja aktivoitu
jo käytetty
Jatkuva Etu
etu on
- voit
- älä anna etua
- voit
- älä anna etua
aktivoitu - älä anna etua
- voitaktivoitu
antaa edun
- älä anna
etuaantaa edun antaa edun

Jatkuva etu - voit
antaa edun

iPHONE NÄKYMÄ
Etukun
käytetään
Kello käynnistyy,
etu Käyttöpäivämäärä
Jatkuvan edun saa
Etu käytetään ANDROID
KelloNÄKYMÄ
käynnistyy,
etu Käyttöpäivämäärä
edun
saa
jää
jää kunJatkuvan
pyyhkäisemällä
käytetään.
näyttämällä kuponkia
pyyhkäisemällä oikealle. käytetään.
Etu tulee oikealle.
näyttämällä näkyviin
kuponkiaetuun.
näkyviin
etuun. Etu tulee
näyttää
kassalla.
näyttää kassalle viiden
Anna viiden
saamasikassalla.
SALASANA ja KIRJAUDU.
5. SOVELLUS VAHVISTAA PUHELINNUMEROSI,
6.kassalle
minuutin Huom!
kuluessa.
saat kuusinumeroisen vahvistuskoodin
tekstiviestillä.
Salasanassa voi olla nollia ja/tai o-kirjaimia eikä
minuutin kuluessa.
(HUOM! Tähän ei vielä laiteta saamaasi salasanaa.)

sitä voi kopioida.)

Huom!
Käyttöliittymäkuvat
saattavat
hieman erota yllä olevista, esimerkiksi
Huom! Käyttöliittymäkuvat saattavat
hieman
erota yllä olevista,
esimerkiksi
käyttöjärjestelmän
Etujen taustaväri vaihtuu vuosittain.
käyttöjärjestelmän mukaan. Etujen
taustaväri vaihtuumukaan.
vuosittain.

Nyt rahanarvoiset CityShoppari-edut ovat käytössäsi!
onmobiililompakko
Suomen suurin mobiililompakko
Pivo on Suomen Pivo
suurin
JOS SOVELLUS ON KIRJAUTUNUT ULOS
Mikäli sovellus jostain syystä kirjaa sinut ulos: mene ANDROID laitteella valikon kohtaan: KIRJAUDU PUH.NUMEROLLA ja
Pivon
CityShopparista
löydät
vinon helposti
pinon ja turvallisesti
Pivolla voit lisäksi helposti ja turvallisesti
Pivon CityShopparista
pinon
Pivolla
voit lisäksi
ANNA PUHELINNUMEROSI.
Numeron löydät
vahvistusvinon
tapahtuu
samaan
tapaan kuin
edellä.

etuja ja alennuksia,maksaa
joilla syöt
ja shoppailet
maksaa kavereille, verkossa sekä kaupan
etuja ja alennuksia, joilla syöt ja shoppailet
kavereille,
verkossa sekä kaupan

iPHONELLA: “Anna puhelinnumerosi” - kohdassa numeron ja salasanan alla on teksti ”POISTA NUMERONI KÄYTÖSTÄ TÄSTÄ
Suomen.Pivosta
Vuonnalöydät
2020myös muitakassalla.
alehintaan ympäri Suomen. Vuonnaalehintaan
2020 ympärikassalla.
käteviäPivosta löydät myös muita käteviä
SOVELLUKSESTA” PAINA KYSEISTÄ TEKSTIÄ. Sovellus palaa näkymään missä on numerokenttä ja salasana, paina numeroPivon
CityShopparista
löytyy
noin
1000
etua
arjen
palveluita. Sovellus on saatavilla sekä
Pivon
CityShopparista
löytyy
noin
1000
etua
arjen
palveluita.
Sovellus
on
saatavilla
kenttää syöttääksesi numerosi. Sovellus siirtyy näkymään, jossa haluaa vahvistaa numerosi ja lähettää varmistuskoodin. Syötä sekä
numerosi ja
saat
tekstiviestinä
kuusinumeroisen
vahvistusviestin,
syötäon
se janoin
paina
jatka. Kun
numerosi
on aiemmin
annettu sovelja mukana
2000
toimipaikkaa.
iPhone että Android -puhelimille.
mukana
on noin
2000 toimipaikkaa.
iPhone
että
Android
-puhelimille.
lukselle salasanan kanssa, sovellus tunnistaa numeron ja ilmoittaa, että tilaus löytyi ja näin edut ovat jälleen käytettävissäsi.

www.citytyshoppari.fi

