
Laddning av Seniorarmbandet på webben

Till webbladdningen behöver du:
- bankkoder 
- mobilcertifikat (om du har)
- Seniorarmband
- datamaskin, telefon eller pekplatta, 
med internetförbindelse

1. Öppna internet webbläsaren t.ex.

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

2. Skriv i adressfältet i fönstrets övre kant turku.fi/senioriranneke och 
tryck på enter-knappen

3. 3. Klicka på ”Bekanta dig med webbeställningen”- länken

4. Skriv armbandets nummer i fältet. Numret hittar du på armbandet mitt emellan mellersta 
delen och låset. Välj sedan ”Fortsätt”- knappen.



5. Första gången du laddar ber webbservicen att du identifierar dig med bankkoder, 
bekräf-telsekort eller med mobilcertifikat. Webbservicen verifierar på detta sätt att du är be-
rätti-gad till att ladda Seniorarmbandet. Uppgifterna lagras inte i systemet. I fortsättningen 
sker identifieringen med ett års intervall i samband med webbladdningen.

6. 6. Efter identifieringen får du reda på vilka uppgifter som förmedlas till Seniorarmban-
dets system. Dessa uppgifter lagras inte i Seniorarmbandet. Du kan klicka på 
”Fortsätt till servicen” – knappen.

Välj identifieringssätt och följ 
instruktionerna på rutan.

7. Nu kan du fortsätta och inhandla Seniorarmbandet. Klicka på ”Välj” - knappen.



8. Seniorarmbandet syns nu under rubriken varukorg. Klicka nu på ”Fortsätt” –knappen.

9. I rutan ser du leveransvillkoren. När du läst villkoren kan du stänga fönstret genom att 
trycka på krysset på rutans övre högra hörn. 

10. Nu kan du fortsätta med att betala. Om du vill ha en orderbekräftelse till din e-post ska 
du skriva e-postadressen i det vita fältet. Klicka sedan på 
”Godkänn och fortsätt med att betala” – knappen.



11. Webbservicen leder dig till betalningsservicen. 
Välj egen bank och följ instruktionerna på rutan.

12. Till slut leds du tillbaka. Armbandet är nu laddat. Om du i skede 10 
uppgav e-postadress, har du nu i din e-post fått bekräftat en lyckad laddning. 

Om du har frågor gällande laddning, kontakta Idrottscentralen: 
liikunta@turku.fi eller (02) 262 3232


