
”Börja månadsspara i 10 träd och 1 donationspaket i månaden”

Better Globe
- Gör gott, bidra till en bättre värld och spara pengar på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt!



Bästa erbjudandet

Det bästa erbjudandet är att månadsspara i 10 träd och 
1 donationspaket varje månad. Gör man det under året
får man 20 bonusträd i slutet av året av Better Globe. 

Det ger en genomsnittskostnad per träd på 16,31 € vilket 
är lite billigare än att köpa träd i ”lösvikt” för 17 €. 

Den här guiden visar hur du kommer igång. 

För frågor, använd gärna kontaktformuläret på sidan



Steg 1. För att börja månadsspara

• På hemsidan,  www.bp24.se, hitttar
du information och länk till
beställningssidor



Steg 2. Fyll i formuläret på hemsidan 

Fyll i: 

• 10 Better Globe-träd

• 1 Donationspaket



Steg 3. Fyll i dina kontaktuppgifter
Fyll i alla dina kontaktuppgifter. 
Använd helst dina privata uppgifter 
såsom din privata e-postadress*. 

* Så att du kan få mejl även om du skulle byta
arbetsgivare de kommande 20 åren. 



Steg 4. Kontrollera månadssparande
Kontrollera att de två kryssrutorna 
är förkryssade. Då ger du Better 
Globe uppdraget att köpa 10 träd 
och 1 donationspaket varje månad 
tillsvidare. 

Godkänn villkoren och acceptera villkoren. 



Steg 5. Fyll i dina betalningsuppgifter
Better Globe använder den 
välkända betalningsförmedlaren 
Stripe. Om du har använt dem 
innan på annan hemsida får du 
SMS, annars får du fylla i dina 
kortuppgifter.



Steg 6. Vänta på att betalning genomförs
Betalningen är genomförd när du 
har fått ett eget kundnummer där 
pilen pekar. Ibland kan det ta några 
minuter. 

Tar det längre tid än så, då har något gått fel. Oftast 
beror det på att din utgivande bank för kortet inte 
släpper genom utländska betalningar (till Norge, 
men ändå). Särskilt vanligt är det hos Nordea. Då 
behöver man kontakta dem och be dem släppa på 
betalningen. 1234
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Grattis, nu är du kund!

• Tack för att du köper träd. Det är en
bra sak för dig, människorna där nere
och vår planet. 

Nu kan du logga in med ditt 
kundnummer och valda lösenord. 

Nu kompletterar vi upp med ett
engångsköp av de träd som saknas.



Steg 7. Logga in med ditt kundnummer
Du kan nu logga in med ditt 
kundnummer genom att klicka på 
logga in (1) och sedan fylla i ditt 
kundnummer (AID-kod) i nr (2) och 
ditt lösenord. 



Steg 8. Klicka på produkter i menyn
Klicka på ”Produkter” i menyn för 
att göra ett engångsköp



Steg 8. Fyll i formuläret
Nu kan du fylla i antalet träd 
och donationspaket om du vill 
kompletteringsköpa vid ett 
engångstillfälle. 

Följ därefter instruktionerna.



Steg 9. Kontrollera att det är rätt
På första sidan (1) kan du 
kontrollera att allting är okej.

I (2) ser du när nästa månads 
träd och donationspaket 
kommer att köpas. 

I (3) ser du hur många träd 
och donationspaket som du 
har köpt och hur många som 
är kvar för att få 20 bonusträd



Tack för att du köper träd och bidrar till att göra gott!




