
nyt!
MOBILBETALING

i ejendommens vaskeri



Oprettelse af Mywallet-konto
Fra PC, tablet eller telefon vælges hjemmesiden www.mywallet.dk

Vi har netop installeret 
MOBILBETALING I
EJENDOMMENS VASKERI
Det betyder, at I i fremtiden skal betale jeres vask via mobiltelefonen. På samme tid øger 
det også sikkerheden i vaskeriet, når der ikke forefindes kontanter. 

Ved at følge nedenstående vejledning oprettes en ”mywallet-konto”. På denne måde 
trækkes pengene direkte fra jeres konto, og I slipper for at skulle veksle mønter. 
Ligeledes er her en vejledning i systemet.

Vi håber, at I tager godt imod denne nye betalingsløsning. Måtte det give anledning til 
spørgsmål, er I velkommen til at kontakte leverandørerne af systemet:

Pay4it Tlf. 26 815 500      Grønborg Sol A/S Tlf. 98 176 333

Udfyld felterne.
Læs og accepter betingelserne og vælg 
derefter ”Opret konto”.
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Kære
beboere

Vælg ”Opret konto”.



Herefter er kontoen oprettet og der er logget ind på www.mywallet.dk.
Vælg ”Min konto” og derefter ”Automatisk opfyldning”.
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Accepter betingelserne og vælg ”Tilføj kreditkort”.
Herefter kommer betalingsfeltet frem.
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Udfyld kontooplysninger fra dit dankort/kreditkort og ”Gem betalingskort” vælges.
Dine kreditkortoplysninger er nu gemt og skal derfor ikke indtastes hver gang.
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I forbindelse med automatisk opfyldning, vil du altid modtage en mail med
kvittering herpå.
Husk at mywallet er din egen virtuelle tegnebog på internettet. Pengene vil derfor 
forblive dine, indtil du har brugt dem. Såfremt det ønskes kan pengene altid 
tilbageføres. Se mere herom i betingelserne.

Sådan bruges vaskerisystemet
• Opret en SMS
• Indtast den 5-cifrede kode, mellemrum og det beløb du vil vaske for. (F.eks. XXXXX 30)
• Send SMS til 8444
• Vaskemaskinen/tørretumbleren kan nu startes
• Du modtager en SMS-kvittering på overførslen

I tilfælde af problemer eller spørgsmål kontaktes
kundeservice på tlf. 26 81 55 00.

God fornøjelse med det

nye vaskerisystem :)

Vælg igen ”Min konto” og ”Automatisk opfyldning”.
Vælg ”Næste”.
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Indtast de ønskede beløb. Vi anbefaler henholdsvis 200 kr. og 100 kr.
Beløbet overføres derefter automatisk og din Mywallet er nu klar til brug.

7


