Vejledning på dansk – lige til at printe ud
Umiddelbart kan det måske virke lidt tidskrævende at gennemføre registreringsprocessen, men
følg blot nedenstående anvisninger, så er det alligevel ret nemt.
Husk på, at de mange led i registreringen og betaling via PayPal-systemet øger sikkerheden i
forbindelse med betaling med kreditkort.
Skærmbillede nr. 1
New User Registration
På denne side skal du udfylde dit Nickname (dit brugernavn, dvs. det navn, du ønsker skal stå
på medlemslisten), din e-mail-adresse og dit password (to gange, først i password-feltet og derefter i re-type-password-feltet). Klik derefter på knappen New User (ny bruger).
Skærmbillede nr. 2
New User Registration: Final Step
Kontrollér dit brugernavn (User Name) og din e-mail-adresse.
Klik på knappen Finish (eller på Go Back, hvis du ønsker at ændre noget).
Skærmbillede nr. 3 og e-mail
New User Account Created
På denne side ser du, at du er oprettet som ny bruger.
Du vil nu modtage en e-mail med emne ”New User Account Activation”, som indeholder et
link (http://positiveriding.com/modules ......), du skal klikke på, hvorefter du kommer tilbage til
hjemmesiden.
Registreringer, der ikke bliver aktiveret via dette link inden for 24 timer, slettes automatisk i
systemet. Skulle dette ske, uden at du ønsker det, skal du blot foretage en ny registrering.
Skærmbillede nr. 4
New User Activation
Når du klikker på this link i sætningen ”Please login from this link using your assigned Nickname and Password”, bliver din registrering bekræftet, og du bliver ført videre til siden for betaling via PayPal.
Skærmbillede nr. 5
Dit navn, Welcome to Positive Riding
Du kommer nu til siden, hvor du bliver budt velkommen til Positiv Ridning og foretager betalingen af dit medlemskab.
Klik på det store skilt forneden Become a Premier Member of Positive Riding! Click here.
Copyright © by Positive Riding. All rights reserved.

1

Skærmbillede nr. 6
Betaling
Klik på den orange knap Subscribe i kolonnen længst til højre, efter pris og periode.
OBS! For alle, der er bosat i et EU-land, tilkommer der 25 % moms.
Skærmbillede nr. 7
Enter Payment Information
Hvis du ikke allerede har en PayPal-konto, klikker du på Click here efter spørgsmålet ”Don’t
have a PayPal account?” – neden under de tomme felter til e-mail-adresse og password for
dem, der allerede har oprettet en konto hos PayPal, og derfor kan gå direkte videre til betalingen.
Har du ikke en PayPal-konto og klikker på Click here, kommer du til siden Billing Information, hvor du udfylder de obligatoriske felter med Land, Navn, Kreditkorttype, Adresse etc. og
slutter med at indtaste koden, der er vist i det ternede felt. Afslut derefter processen ved at klikke på Continue Checkout.
Når du har afsluttet registreringen hos PayPal, kommer du automatisk tilbage til Positiv Ridnings hjemmeside, hvor du nu har adgang til hele sidens indhold.
Registreringer, som er aktiverede, men hvor indbetalingen af medlemsgebyret endnu ikke har
fundet sted, vedbliver med at figurere på medlemslisten. Disse medlemmer har dog ikke adgang
til de dele af hjemmesiden, som er forbeholdt de betalende medlemmer.
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