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

1. Lataa CityShoppari-
sovellus sovelluskaupastasi ja 
asenna.

2. Avaa sovellus ja salli sijain-
ti. Sovellus tarvitsee tämän 
oikeuden toimiakseen oikein ja 
näyttääkseen sinulle lähimpä-
nä olevat edut. 
Sovellus ei kerää sijaintietoja.

3. Valitse oikeasta  
yläkulmasta lukon kuva ja 
aloita kirjautuminen.

4. Syötä puhelinnumerosi 
kansainvälisessä muodossa 
+35840123456 ilman  
välilyöntejä ja paina: 
”LÄHETÄ”. 

5. Saat tekstiviestillä kuusi (6)
numeroisen vahvistuskoodin. 
Syötä se annettuun kenttään. 
Paina ”JATKA”. 

6. Valitse ”Olen liitto- tai 
yritysasiakas ja minulla on 
henkilökohtainen salasana – 
rekisteröidy tästä.  
Paina ”REKISTERÖIDY”.

7. Kirjaudut CityShoppariin puhelinnumerollasi ja liitolta tai 
 yritykseltä saadulla salasanalla. Salasanasi on jäsennumerosi, 
jonka eteen laitetaan PAM (esim. PAM000000). 
Syötä salasana kenttään.  Halutessasi, täydennä tietojasi. 
Lopuksi paina ”REKISTERÖIDY”. 

iPHONE PUHELIMELLA

8. CityShoppari edut ovat nyt käytössäsi. 
• Voit täydentää/ päivittää tietojasi oikean yläkulman  
  avattaren alta.
• Kategoria valikossa          näet edut kategorioittain.
• Vasemmasta yläkulmasta valikosta löydät mm. sovelluksen   
  ohjeet ja etuyritykset aakkosjärjestyksessä. 

MIKÄLI SOVELLUS KIRJAA SINUT ULOS, TOIMI KUTEN 
KOHDISSA 4 JA 5.

www.cityshoppari.fi

Asiakaspalvelu | palaute@cityshoppari.fi  
Puh. 020 703 2803 (normaali puhelun hinta) | arkisin klo 8-20



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”. 
Ditt personligt lösenord är ditt medlemsnummer PAM000000 

www.cityshoppari.fi

Kundservice | palaute@cityshoppari.fi  
Tel.  020 703 2803 (normal lokalnätsavgift/ mobilsamtalsavgift  ) | Vardagar från 08 till 20

iPHONE

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.



How to activate CityShoppari app with a password
ATTENTION! The views depends on device.

1. Install the CityShoppari app 
from your mobile device’s app 
store. Enable the app all rights 
it asks.

2. Open the app.  Enable 
location, so the app can show 
the nearest benefits first.

3. Push on the lock in the 
upper right corner and start 
logging.

4. Give your phone  
number in international  
format +35840123456  
without any spaces.  
Push ”LÄHETÄ”. 

5. Verify your number, you will 
get a verifying code with 6 
digits via sms. Push ”JATKA”

6. Choose ”Olen liitto- tai 
yritysasiakas ja minulla on 
henkilökohtainen salasana 
– rekisteröidy tästä.” ( I use 
personal password - register 
here). Push ”REKISTERÖIDY”.

7. Fill in Your personal password and your details, 
press ”REKISTERÖIDY”. 
Your personal password is your membernumber PAM000000

www.cityshoppari.fi

Customer service | palaute@cityshoppari.fi  
Puh. 020 703 2803 (normal local call/ domestic mobile call charge) |  Weekdays from 8 am to 8 pm

iPHONE

8. NOW YOU CAN USE CITYSHOPPARI BENEFITS.
• You can complete/ update your information under the avatar              in the upper right corner
• In the left menu you can find the companies in alphabetical order: ”Etuyritykset A-Ö” 
• Category menu 

IF THE APP LOGS YOU OUT, FOLLOW THE  INSTRUCTION STEPS 4 AND 5. 


