Sådan opretter du dig som kunde hos Sanuslife,
når du skal bestille vandkande, filtre eller andet
Gå ind på min hjemmeside www.alruna.dk/filterkande.html
Her klikker du på: Bestil på alruna.sanuslife.com
Så kommer du direkte ind på produktsiden, som er på engelsk

Produktsiden

Ønsker du filteret, klik her: Bestil på alruna.sanuslife.com

Du kommer ind på siden med kanden og scroller (ruller) ned på samme side og du
kommer til filteret

Ved bestilling klik på bjælken med lyseblåt skrift ”Register now and start shopping”
registrer dig nu og start med at handle – gælder for alle varer

PS: du kan altid handle videre, når du kommer om til betaling, hvis du vil handle
mere eller har glemt noget

Den næste side her, er hvor du skal registrere dig.
Er det første gang, skal du klikke på ”Register now” – (registrer nu), under teksten
”Are you new here?” – Er du ny kunde?

På denne side opretter du dig ved at udfylde alle felter
Nederst under e-mail er der et felt, der siger: ”I confirm that Sanne Larsen is my
recommander”.
Det betyder at jeg er din forhandler, så der skal være en sort prik her.

First name (fornavn)
Last name (efternavn)
Country (land)
Language (sprog) – der er ikke dansk!
E-mail og confirm (bekræft) e-mail
Herefter klikker du på den blå bjælke i bunden ”Forward” – Send.

Herefter får du følgende tekst/billede:
Verification of the e-mail address
To verify your email, we sent a code to
Din e-mail adresse skal tjekkes om det er din, så derfor får du en e-mail med en
kode, du skal indtaste her:
KODEN ER DIN ADGANGSKODE fremover, så gem den.
Klik bagefter på den lyseblå bjælke ”Register with Sanuslife now”

E-mailen ser sådan ud:
Welcome to SANUSLIFE INTERNATIONAL!
In order to complete the registration, please indicate the following
code:
798879 (eksempel på kode)
KODEN VIL VÆRE DIN ADGANGSKODE næste gang du logger ind, så
gem den.
Du kan altid ændre din adgangskode, når du er registreret.
HUSK du kan ikke bruge ÆØÅ i en ny kode

Please click HERE to continue.
If your email program does not support HTML, please copy the
following URL into your browser:
https://ww.alruna.sanuslife.com/eng/register/verification/9df90a53
dc865012a7f97569001ed219

Yours sincerely
The SANUSLIFE INTERNATIONAL Team

Næste side:

Her kan du vælge at afslutte dit køb ved at klikke på den blå bjælke ”Checkout” eller
fortsatte med at handle ved at klikke på den orange bjælke ”Continue shopping”.

Næste side:
Her udfylder du med navn og adresse, fødselsår, måned og dato,
”Place of birth” (hvilken by du er født i). Telefon, husk 0045 foran dit nummer, hvis
det ikke står der automatisk. Og til sidst dit personnummer (Personal ID)
Shipping adresse – din adresse. Hvis det er den samme adresse, som du lige har
skrevet (det normale), skal der være flueben i den lille firkant.

Herefter klikker du på den grønne bjælke ”SAVE” – Gem.

Nu skal du vælge betalingsmetode – normalt Visa /Mastercard – klik på den grønne
knap Select

Nu skal du klikke i de 3 firkanter for at afslutte og acceptere salgsbetingelser, tryk
herefter på den grønne bjælke ”Submit order at charge”.

Klik hvor der står kortnummer for at udfylde feltet med dit kortnummer, Klik på MM
/ AA (måned og år for udløb), samt CVC (de 3 tal bag på dit kort).
Klik herefter på den grønne bjælke: Make Payment – betaling

Har du spørgsmål, så ring til mig på 24 26 36 10 – Sanne Larsen din SanusLife forhandler

