Till dig som ska sälja majblommor.
Den här prislistan underlättar när du vill ta betalt med SMS. För att kunna ta betalt med SMS behöver
du registrera dig på majblomman.se/sms. Då får du en kod som består av fyra bokstäver. Koden skriver
du på den tomma raden på prislistan.
Tänk på:
• Du kan givetvis sälja med både SMS och kontanter.
• Säg till köparna att det ska vara mellanrum när
de SMS:ar: t ex Maj abcd 60
• Köparna behöver inte skicka ett SMS för varje blomma.
De kan ange summan i ett SMS.
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• Fyll i din SMS-kod på knappen som du fått!
Fäst knappen på jackan eller väskan så att köparna ser den.

Betala med SMS!
SMS:a till 72970: Maj _______ summa
ex. Maj abcd 80
Obs! mellanslag

Obs! mellanslag

Gör så här när du ska betala
med SMS!
1. Skriv min SMS-kod och summa.
2. Visa ditt svars-SMS för mig som säljer.
3. Om svars-SMS:et lyder ”Tack för ditt köp!”
så får du din blomma.

Blomma 20:Pin 60:-

Krans 40:-

4. Får du inget eller felaktigt svars-SMS så
har inga pengar dragits. Försök igen!

OBS! Har du företagsabonnemang eller
kontantkortstelefon måste du skaffa
WyWallet innan du kan betala med SMS.

Klistermärken 40:-

Majblommans insamling går till barn som bor
här på vår ort och behöver lite extra hjälp.
Tack för ditt bidrag!
Insamlingen kontrolleras av:

Följ oss på:
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Här kom
I påsen hittar du allt du behöver för att sälja
majblommor. På baksidan av det här bladet
finner du årets prislista och nedan ser du hur
du gör om något blir fel när du tar betalt
med SMS. I år fyller vi dessutom 110 år!
Det firar vi med en prickig majblomma.
Lycka till med försäljningen!

Blev det fel?

NYHET!

I år kan
du ta betalt vi
a
SMS!

Ladda ner MajApp!

Visa detta blad
för köparen om
något blivit fel.

Du kan alltid kontakta Majblomman på info@majblomman.se eller via
chatten på hemsidan.
Några tips:
• Om du inte fått något bekräftelse-SMS så har inga pengar dragits från
ditt konto.
• Vill du reklamera/kontrollera köp vid fel? Ange säljarens SMS-kod, tidpunkt
och summa samt en beskrivning av vad som blivit fel.
• OBS! SMS-köp är inte möjligt med oregistrerad kontanttelefon eller företagsabonnemang om de inte är kopplade till ett Wywallet-konto.
Förekommande fel:
• ”Koden du angav är tyvärr inte aktiv längre och SMS-köp är inte längre möjligt.
Inga pengar har dragits från ditt konto”. Du behöver inte kontakta oss.
• ”Du har angett fel kod. Kontrollera koden och försök igen. Inga pengar har
dragits från ditt konto”. Du behöver inte kontakta oss.
• Det går att använda både stora och små bokstäver. Det ska dock vara
mellanrum på rätt ställe: Maj abcd 60
• Om du slår in fel kod så att fel säljarnamn står i ditt bekräftelse-SMS så får du
din blomma ändå. Vi för över pengarna till rätt konto efter att din säljare har
meddelat oss att det blivit fel. Som köpare behöver du inte göra något.
Betalningstjänsten går via WyWallet

