Information för kunder på Moss Padel
1. Hur lägger jag till ett betalkort/byter?
Innan du kan boka genom appen eller PC behöver du först lägga in ett betalkort för att det skall gå.
Detta kan du enkelt göra själv genom ett utav alternativen nedan. OBS: att du i dagsläget inte kan lägga
in ett betalkort genom appen.
För att byta/lägga till kortuppgifter behöver du logga du in via webbläsare. I dagsläget stödjer vi endast
ett sparat kort i taget och du kan byta det med följande två metoder:
Du kan byta/lägga till kort nästa gång du betalar på MATCHi, då väljer du alternativet längst ned;
"Betala med konto/kreditkort inte sparade uppgifter" där kan du lägga in nya uppgifter och klicka på
"spara" så fungerar det som vanligt.

Du kan även gå in på kontoinställningar via din profil (Länk till din
profil: https://www.matchi.se/profile/account), under "Sparat kort" kan du justera uppgifterna. Notera
att en kontrollsumma på 2 kr kommer att reserveras för att verifiera kortet med denna metod
(reservationen försvinner inom kort utan att beloppet dras från ditt konto).

När du sparat de uppgifterna kommer det nya kortet användas för framtida betalningar.

2. Boka aktiviteter genom mobilen
För att boka aktiviteter behöver du gå in via en webbläsare på mobilen (förslagsvis Safari eller
Chrome).
a. Logga in på din profil
b. Tryck på ”book”

c. Sök på ”Moss Padel”
d. Tryck sedan på namnet ”Moss Padel” och kom in på deras landningssida

e.

Scrolla ned i listan tills du ser rubriken ”aktiviteter”

f.

Boka önskad aktivitet

3. Lägg till spelare vid bokning
Priser per speltid är baserat på 4 personer vilket innebär att du behöver lägga till mailadress
på de andra som skall spela och som har ett konto på MATCHi/Moss Padel. Om du har någon
rabatt på Moss Padel är det extra viktigt att du anger medspelare för att priset skall ändras.
När du valt tiden kommer en summering upp innan du kan slutföra betalningen. Lägg till de
spelare som skall vara med och se även till om priset justeras ifall att du har någon rabatt.

T.ex. om en kund har ett ”platinum”-medlemskap får dom 50% på sin del av banan vilket
innebär ¼ per bokad 30min. Då kommer priset att justeras (se bild) och det kommer att
ändras automatiskt om du eller dina medspelare har detta medlemskap/rabatt.

