
Tack för att du betalade via Fishy.nu!

Du kommer inom ett per minuter få en kod i 

ett separat epost-meddelande. Koden 

använder du för att logga in i vår app. Du 

kommer även få ett kvitto, separat.

1. Installera appen

Appen är gratis och finns för iOS och Android, 

ladda ner den från din app-butik. 

Mer information: https://www.fishy.nu/app

2. Logga in

Du har fått en kod i din epost, till adressen du 

uppgav vid betalningen, som du (och andra i 

laget, om ni är flera) använder för att logga in 

med i appen (Jo, inte på hemsidan, i appen!)

Fick du inte koden? Kolla först i skräpposten 

och annars kontakta arrangören!

3. Frågor på det?

För frågor gällande tävlingen, återköp, med 

mera kontakta i första hand arrangören!

Tips om hur du använder appen och systemet 

på bra sätt finns här:

https://www.fishy.nu/tips

Thank you for paying via Fishy.nu!

You will shortly receive a code via email that 

you use to log in to our app. You will also 

receive a receipt, separately.

1. Install the app

The app is free and available for iOS and 

Android, download it from your app store.

More info: https://www.fishy.nu/app

2. Sign in 

You have received a code in your email, to the 

email address you provided during payment, 

which you (and others in the team, if there are 

several of you) use to log in to the app (Yeah, 

not on the website, in the app!)

Didn't get the code? First check the spam 

folder and otherwise contact the organizer!

3. Questions?

For questions regarding the competition, 

repurchases, etc. contact the organizer in the 

first instance!

Tips on how to use the app and the system in a 

good way can be found here:

https://www.fishy.nu/tips
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Let’s go!Nu kör vi!
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