КУПУВАЊЕ СО Е-ПИН
ШТО Е Е-ПИН?
✓ Нашиот софтвер содржи е-пин генератор кој издава Е-пинови и помага во процесот на
регистрација на корисниците кои користат е-пин
✓ Со парите од е-Паричникот може да си купите е-Пинови
✓ е-Пиновите може да се издаваат на нови или на веќе постоечки членови преку е-mail или SMS
✓ Предности:
✓ 1) Безбедна трансакција
✓ 2) Повеќенаменски трансакции
✓ 3) Систем на извештаи

Како да купам Е-ПИН?
*Важно! За да можеш директно да купуваш е-пинови со твоите пари од е-паричник, мораш
претходно да побараш ЛОЗИНКА НА ТРАНСАКЦИЈА, истата откако ќе ти биде одобрена од
администраторот на Slim Line Club ќе ја добиеш на твојата e-mail адреса (истата постапка како за
плаќање со е-паричник)
1. Откако ќе се најавиш во твојата виртуелна канцеларија, во полето УПРАВУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРОНСКИ ПАРИЧНИК, кликни на копчето КУПУВАЊЕ НА ПИН.

2. Ќе се отвори овој прозорец:

Тука ја пишува твојата тековна состојба, т.е колку пари имаш во твојот е-паричник.
Во зависност од вредноста што ја имаш можеш да купуваш 1 или повеќе пина, избираш
колкава вредност сакаш да имаат е-пиновите и колку е-пинови сакаш. На крај ја внесуваш
лозинката за трансакција и кликнуваш за потврда на копчето КУПИ Е-ПИН.

3. Е-пинот/вите што си ги купил можеш да ги најдеш во УПРАВУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТОНСКИ ПИН → Mojot e-pin

4. Овие е-пинови може да ги користиш за твои лични купувања или да ги
подариш/испратиш на некоја друга личност (член/купувач).
5. За да се изврши купувањето и плаќањето со Е-ПИН, се следат стандардните чекори
за купување и во чекорот Метод на плаќање се избира Е-ПИН

6. Тука при потврдување на нарачката го внесувате е-пинот и кликнувате на
ПОТВРДИ.

*Важно! Износот на Е-Пинот мора да биде ист или поголем од вредноста на порачката. За една
порачка може да искористите еден или повеќе Е-Пинови доколку се со помал износ.

