
ONLINEKURSEN

V I D  K Ö P  A V  K U R S E N

Instruktioner

 
1. FÖLJ KÖP-LÄNK I NYHETSBREV ELLER BESÖK MIN HEMSIDA

Gå till hemsidan och klicka på KÖP NU högst upp på sidan . Du hittar

även mer info och länk till köp av kursen via: https://www.solclara.se ->

huvudmenyn -> ”ONLINEKURS” -> underfliken ”Köp NU”.

2. REGISTRERA MEDLEMSKAP 

Alla som köper kursen behöver först registrera medlemskap på min

hemsida. Registrera dig med hjälp av Facebook, Google eller med din e-

post. Om du väljer e-post skriver du din mejladress och väljer sedan ett

eget lösenord. 

OBS! Det är bara köpare av kursen Rensa med känsa som får tillgång till ett exklusivt inlogg och

medlemskap på hemsidan. Om du enbart registrerar dig utan att gå vidare med att köpa kursen

kommer du tas bort som medlem efter lanseringsperiodens slut.  

3. BEKRÄFTA MEDLEMSKAPET 

Öppna mejlet och bekräfta medlemskapet (kolla skräpposten om du inte

fått något i inkorgen). Klicka dig tillbaka till min hemsida. 

 

https://www.solclara.se/
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4. LOGGA IN SOM MEDLEM 

Klicka på "Medlem" i huvudmenyn för att logga in. Ändra så att rubriken

blir "Logga in" istället för "Registrera". Fyll i dina valda

inloggningsuppgifter. 

5. KÖP KURSEN

Om du inte blir skickad direkt till köp-sidan så håller du över fliken

"Medlemssidor" i huvudmenyn och klickar sedan på underfliken "Kurs -

Rensa med känsla". Fyll i dina betalningsuppgifter och tryck "Köp nu".

Genomför betalning via Paypal eller kredit/kortbetalning. 

GRATTIS! NU KAN DU PÅBÖRJA KURSEN!

Nu har du fri tillgång till kursmaterialet fram tills att du själv väljer att

avsluta din prenumeration. Högst upp till höger på hemsidan hittar du en

blå ikon. Där kan trycka för att logga in och se dina medlemssidor. För att

ta del av kursmaterialet måste du alltid vara inloggad. 

 


