PayPal fizetés lépésről lépésre a Body’n’Soul webshopban

Jelenleg a webshopban csak PayPal fizetés kiválasztása lehetséges megrendeléskor. A következőkben a
megrendelésben és a PayPal gördülékeny használatában szeretnénk segítséget nyújtani.
Első lépésként, ha már a megvásárolni kívánt tanfolyamot (tanfolyamokat) a kosárba tetted, akkor a „Tovább a
pénztárhoz” gombot nyomd meg.

Ezután add meg a Számlázási adataidat. A piros csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. Amennyiben fiókot is
szeretnél létrehozni, akkor kérünk hogy pipáld be () a „Fiók létrehozása?” jelölő négyzetet (checkbox). Ha fiókot nem
hozol létre, azért célszerű a feliratkozni hírlevelünkre, amit a „Hírlevélre feliratkozás” jelölőnégyzet bepipálásával
tudsz megtenni. Így értesíteni tudunk a legújabb akcióinkról és egyéb hasznos tartalmakról.

Az összes adat megadása és ellenőrzése után a „A rendelés tartalma” szekcióban ellenőrizd légy szíves a megrendelt
tanfolyamot (tanfolyamokat) és „Tovább a PayPalhoz” gombbal tudod a megrendelést véglegesíteni és tovább lépni
a PayPal fizetési rendszerébe.

Itt két lehetőség közül választhatsz. Ha már van PayPal fiókod, akkor az „Email or mobile number” mezőbe írd be a
PayPalhoz használt azonosítódat (ez lehet Email cím vagy telefonszám), majd a „Next” gombra kattintva a jelszavadat
is be fogja kérni. Ezután már csak a fizetésre kell kattintanod és ha sikeres a fizetés, akkor készen is vagy a
megrendeléssel.
Ha még nincs PayPal fiókod, akkor kattints a „Create an Account” feliratra. Így tudsz létrehozni PayPal fiókot, egyelőre
csak így elérhető az egyszeri fizetés. Ehhez meg kell adnod a bankkártya számát, amivel fizetni szeretnél, a bankkártya
lejárati idejét és a hozzá tartozó biztonsági kódot (jellemzően a bankkártya hátoldalán található és 3 számjegyből álló
úgynevezett CSC kód). Azokat az adatokat, amiket megadtál a Body’n’Soul webshopjában, átemeli a rendszer, tehát
inkább csak ellenőrizni kell, javítani vagy pótolni, ha szükséges.

A szükséges mezőket kell már csak kitölteni és az oldal alján, a „By creating an account…” kezdetű jelölő négyzetbe
kell pipát tenned, majd az „Agree & Pay” feliratra kattintanod és tovább visz a fizetés véglegesítéséhez.
Reméljük, hogy tudtunk segíteni ebben a tényleg egyszerű megrendelési és fizetési folyamatban. Köszönjük.

