TYPER ŻUŻLOWY POKREDZIE.PL
KRÓTKI PRZEWODNIK PO PAKIETACH PREMIUM W SEZONIE 2018
Wzorem poprzednich sezonów w V edycji Typera Żużlowego PoKredzie.pl
zachęcamy do skorzystania z oferty Pakietów Premium. Niniejszy
dokument pokrótce objaśnia: czym są Pakiety Premium, jak przebiega
proces ich zamawiania oraz opisuje proces dokonywania płatności.
W momencie rozpoczęcia sezonu 2018 jako
zarejestrowany użytkownik naszego serwisu
nieodpłatnie otrzymujesz na starcie Pakiet
Podstawowy, który pozwala Ci korzystać
z podstawowej funkcjonalności Typera.

Kilka słów o Pakietach Premium
Pakiety Premium oferują poszerzony dostęp do funkcjonalności Typera. Jakich konkretnie?
Między innymi:
✔ grasz o bardziej wartościowe nagrody (pula nagród dla posiadaczy Pakietów Premium
jest wyższa niż dla posiadaczy Pakietu Podstawowego),
✔ możesz konfigurować wygląd serwisu według własnych upodobań,
✔ otrzymujesz przypomnienia
o kończących się typowaniach
drogą e-mailową/SMS-ową,
✔ zyskujesz dostęp do
rozbudowanych statystyk,
✔ jesteś uprawniony do
korzystania z usług Strażnika
Typowań,
✔ i wiele, wiele innych...
Bardziej szczegółowe porównanie funkcjonalności
pakietów znajdziesz na stronie:

http://typer.pokredzie.pl/pakiety

Jak mogę zamówić Pakiet Premium?

Przejdź do strony Konto > pakiety
i kliknij w przycisk Zamów.

W kolejnym oknie pojawi się prośba
o potwierdzenie wyboru. Jeżeli posiadasz
kod rabatowy – wpisz go we wskazanym
polu.

Po złożeniu zamówienia na ekranie
pojawi się okno wyboru sposobu
płatności.

Jednocześnie na Twój adres e-mailowy zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zamówienia.

Sposoby płatności
Po złożeniu zamówienia możesz dokonać płatności na trzy sposoby:
Sposób I – płatność on-line
Po wybraniu tego sposobu płatności zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę Przelewy24,
gdzie szybko i bezpiecznie możesz zapłacić za wybrany pakiet.

Pamiętaj o bezpieczeństwie. Połączenie z systemem płatności on-line
powinno odbywać się za pośrednictwem szyfrowanego
protokołu HTTPS. Upewnij się, że Twoja przeglądarka
internetowa wyświetla stosowną informację.

Sposób II – tradycyjny przelew bankowy
W przypadku wyboru tradycyjnego
przelewu na ekranie pojawią się
szczegóły konta do wpłaty.

Sposób III – wpłata poprzez PayPal
W przypadku wyboru płatności poprzez PayPal na ekranie pojawi się identyfikator odbiorcy wpłaty.

Finalizacja zamówienia
Po potwierdzeniu płatności wyświetli się stosowny
komunikat.

Pakiet przypisany do Twojego konta zostanie
zaktualizowany.

Masz wątpliwości, pytania?
Zapoznaj się z FAQ w naszym serwisie:

http://typer.pokredzie.pl/pomoc
Możesz też napisać do nas:

Przejdź do formularza kontaktowego
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