Så här gör du för att kunna se våra streamade matcher
Ha din mailadress och kontokort redo!
1. Gå till aktuell sändning via länken på vår hemsida (vi använder oss av tjänsten att
streama matcher via ett företag som heter Spiideo)

2. Klicka på <Buy SEK 39.00>

3. Klicka på <Register>
4. a) har du redan ett google konto (gmail) eller ett Apple konto?
klicka på <Sign in with Google> resp <Sign in with Apple>, gå vidare till punkt 8.
b) har du inget av ovan, klicka på <Sign in with your e-mail> och gå vidare till
punkt 5
5. Är det första gången du loggar in?
Skapa ett Spiideo konto genom att klicka på <Create a new Spiideo account>

Har du redan ett Spiideo konto – gå vidare till punkt 7.
6. a) Fyll i dina uppgifter på sidan som följer, man måste också godkänna villkoren
längst ner på sidan (bocka i de två rutorna längst ner)
E-mail
First name
Last name
Password

här fyller du i din mailadress
ange ditt förnamn
ange ditt efternamn
ange det lösenord du vill ha för inloggningen på Spiideo
Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt!

Godkänn villkoren genom att bocka i de två rutorna längst ner på sidan
b) Klicka <Create an account> (om knappen inte blir aktiv, d v s det går inte att
klicka på den, innebär det att något av fälten inte är korrekt ifyllt – dubbelkolla det
du knappat in)

c) du får nu upp nedan. Koden du skall ange här har du nu fått på din mail (den du
angav i steg a))
Kontrollera din mail - avsändare på mailet är noreply@spiideo.com, rubriken
är”Your Spiideo verification code” – i mailet finns en kod du skall ange nedan:

d) tryck <Verify>, gå sedan vidare till punkt 8.
7. Har du ett Spiideo konto sedan tidigare, logga in med din mailadress och lösenord
(som du angav när du skapade ditt Spiideo konto)
8. Som sista steg betalar du för matchen via ditt kreditkort, ange:
Kreditkortsnummer
Giltighetstid på kortet (månad/år) t ex 04/21
CVC nr (står på baksidan av ditt kreditkort, 3 siffror)

9. Klicka på <Buy SEK 39> för att genomföra köpet
Du är nu redo att se matchen!
Tänk på att det är några minuters fördröjning i sändningen d v s sändningen
startar några minuter efter utsatt matchstart!

