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Inköp av BB$. 
Innan du börjar kontrollera att ditt bankkort inte är spärrat för internetköp! 

Kan inte påstå att inköp på BBO är den mest användarvänliga betalningen jag använt på Internet. 

Ganska många steg. Börja med att logga in på BBO som du brukar: 

 

Uppe till höger finns en blå knapp markerade ”BB$”, klicka på den: 

 

Du lämnar BBO:s sida och det öppnas upp ett nytt fönster där du eventuellt får ange din användar-

kod och ditt lösenord, eller kanske det blivit ifyllt automatiskt. Är det tomt fyll i dina uppgifter och 

klicka sedan på ”Continue”-knappen: 

 

Här är det mycket att fylla i…  

Börja med ”Amount” överst, jag valde att handla för 10$. Du kan välja vad du själv vill, men kom ihåg 

att du aldrig kan kräva tillbaks dem! Är du inaktiv i 36 månader är de förverkade. 
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”State/Province/Region” strular mest – du får helt enkelt skriva in sweden med tangentbordet som 

jag gjort. Sedan fyller du i uppgifterna för ditt kort, 16 siffror, ”Expires” det kan stå ”Valid thru”… på 

ditt kort ange månad och år. CVC är de tre siffrorna som står på baksidan. Sedan är det den gröna 

boxen ”Remember CC#”, som jag valde att klicka av efter att ha läst texten som visas när man klicka 

på more: 

 

Enkelt uttryckt – har du den ifylld lagras dina kortuppgifter. Ej ifylld (mitt val) innebär att du får 

knacka in dem omigen nästa gång du handlar. Säkrast är att den är avklickad. De intygar att dina 

kortuppgifter är ”säkert” förvarade. Valet är ditt! 

 När allt är korrekt ifyllt klickar di på ”Purchase”. Och efter en stund: 

 

Du får en bekräftelse direkt på att betalningen lyckades. Misslyckas den beror det troligen på att dina 

kortuppgifter inte stämmer så du bör kontrollera dem noggrant! 
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Bekräfta ditt köp. 
Vill du kontrollera hur mycket du har på ditt konto på BBO så får du en direkt uppgift om det när du 

loggar in, men du kan närhelst du vill titta själv. Klicka på den blå ”BB$”-knappen: 

 

Välj ”Account activity”: 

 

Fyll i ”Username” och ”Password” om de inte är ifyllda och klicka på ”Show all activity” 

 

Du ser nu att mina 10$ är registrerade och du kan också se vad mitt aktuella saldo är. BBO påstår att 

de skickat ett mail till dig… 
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Din mail. 
Så öppna din mail, har det inte kommit så avvakta en stund och kontrollera också din ”skräp-korg”, 

det kan ha hamnat där. 

 

Jag klickar upp det: 

 

Och där ligger snyggt och prydligt ett kvitto.  

Tror inte det är lönt du sparar det till din deklaration dock       
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Ditt bankkonto. 
Du bör också kontrollera att köpet har hamnat korrekt på ditt bankkonto. Så du loggar in på din 

Internet-bank (Jag har Länsförsäkringar), så det ser troligen lite annorlunda ut på din egen bank. 

Jag tittar på mina kort-transaktioner och hittar där en preliminär dragning: 

 

Många banker erbjuder idag en tjänst där du kan stänga av ditt kort för inhandling i olika länder och 

för inköp på internet. Om du brukar ha ditt kort spärrat för internet-köp  glöm inte slå av det! 

 

Lycka till och jag hoppas du får mycket glädje för dina BB$. Om inte så får du hoppas de 65% som 

tillfaller klubben hamnar på prisbordet när det är dags att spela ”på riktigt” igen. 

 
/Rickard 


